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(ส าเนา) 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/2562 

วันที่  8  กุมภาพันธ์  2562    
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายเกลี้ยง  เกิดช่อ 
นายอุดม  ศรีโสภณ 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น 
นางบัวรอง  จงรักษ์ 
นายบุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
นายนิพนธ์  หมั่นนึก 
นางหนูไกล  เงาะเศษ 
นางเฉลิม  สิงหนาท 
นางเหง่า  ทะรารัมย์ 
นางทองม้วน  ปะนามะตัง 
นายเอกชัย  สืบรัมย์ 
นายค าพอง  สิงรี 
นายทองค า  สิริสุข 
นายสุชาติ  พรมวงค์ 
นายศิริ  นาคินชาติ 
นายแพง  นาแก้ว 
นายจ านงค์  ศรีเนาวรัตน์ 
นายปรีชา  อยู่สินธ์ 
นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
นายนภสินธุ์  เกิดช่อ 
นายสมัย  เกิดช่อ 
นายสวัสดิ์  ยินดีชาติ 
นายสมศักดิ์  ศรีนาวรัตน์ 
นายประจวบ  วงษาเศก 
นายประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
 

ปะธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 
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สมาชิก อบต. 
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สมาชิก อบต. 

 

เกลี้ยง  เกิดช่อ 
อุดม  ศรีโสภณ 
สมปอง  ภูอาจดั้น 
บัวรอง  จงรักษ์ 
บุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
นิพนธ์  หมั่นนึก 
หนูไกล  เงาะเศษ 
เฉลิม  สิงหนาท 
เหง่า  ทะรารัมย์ 
ทองม้วน  ปะนามะตัง 
เอกชัย  สืบรัมย์ 
ค าพอง  สิงรี 
ทองค า  สิริสุข 
สุชาติ  พรมวงค ์
ศิริ  นาคินชาติ 
แพง  นาแก้ว 
จ านงค์  ศรีเนาวรัตน์ 
ปรีชา  อยู่สินธ ์
สวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
นภสินธุ์  เกิดช่อ 
สมัย  เกิดช่อ 
สวัสดิ์  ยินดีชาต ิ
สมศักดิ์  ศรีนาวรัตน์ 
ประจวบ  วงษาเศก 
ประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
ประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายส ารวย  บ่อไทย 
นายช านาญ  สุภาษิต 
นายทองดี  ปะริโต 
นายธรรธราธิป จันทร์วิเชียร 
นางสาวอลิสา  สุขกล่ า 
นายอุดม  ทวีศรี 
นางสิราวรรณ  เริกชัย 
นางสาวโสรยา  เล็กประโคน 
 

นายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
เจ้าพนักงานธุรการอบต.ช่อผกา 
ผอ.กองช่าง อบต.ช่อผกา 
ผอ.กองคลัง อบต.ช่อผกา 
นักประชาสัมพันธ์ อบต.ช่อผกา 
 

ส ารวย  บ่อไทย 
ช านาญ  สุภาษิต 
ทองดี ปะริโต 
ธรรธราธิป จันทร์วิเชียร 
อลิสา  สุขกล่ า 
อุดม  ทวีศรี 
สิราวรรณ  เริกชัย 
โสรยา  เล็กประโคน 
 

 

 
เมื่อถึงก าหนดนัดประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบผู้เข้าประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม  จึงให้

สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เลขานุการสภาฯ  บัดนี้สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา ครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิด 
   ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.ช่อผกา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งที่  
   1 ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2561 
เลขานุการสภาอบต.        เลขานุการสภา  อบต.ช่อผกา  นางสมปอง  ภูอาจดั้น  อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา 
              อบต.ช่อผกา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม   
   2561  ณ ห้องประชุมที่ท าการ อบต.ช่อผกา  ให้ที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท-์ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา  
ประธานฯ   3.1  เรื่องก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  ประจ าปี  2562 
ประธานฯ มาตรา  53  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552  บัญญัติว่า “ ในปีหนึ่งให้มีสมัย 
 ประชุมสมัยสามัญสองสมัย  หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด  

แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  
วรรคท้าย...สมัยประชุมสามัญหนึ่งๆให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไป
อีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ”  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

 ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  ข้อ  11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภา
ท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น  และให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

(3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปี
นั้นจะมีสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปีกี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเม่ือใด  แต่ละสมัย
ในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไป  และมีก าหนดกี่วัน...” 



ดังนั้น  ผมจึงขอให้สมาชิกฯ  ได้เสนอเพ่ือก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ 
ประจ าปี  2562  ว่าจะก าหนดกี่สมัย ? 

นายเอกชัย  สืบรัมย์ ได้เสนอก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจ าปี  2562  จ านวน  4  สมัย  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 โดยมีผู้รับรอง  คือ  นางบัวรอง  จงรักษ์  สมาชิก อบต.หมูที่ 4  และ  นายแพง  นาแก้ว   

สมาชิก อบต.หมูที่ 11 
ประธานสภา  มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ? 
ที่ประชุม  - ไม่มี –  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก  ผมขอมติที่ประชุมหากท่านใดเห็นชอบตามที่  นายเอกชัย  สืบรัมย์     
   สมาชิก อบต.หมู่ที่  7  เสนอโปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  24  เสียง ไม่เห็นชอบ  0  เสียง) 
ประธานฯ ต่อไปให้สมาชิกเสนอว่าในแต่ละสมัยจะก าหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปีในวันใด 
นายอุดม  ศรีโสภณ เสนอก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจ าปี 2562  ดังนี้ 
รองประธานสภาฯ สมัยที่  1  ในระหว่างวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์  2562 
   สมัยที่  2  ในระหว่างวันที่  1 – 15  เมษายน  2562 
   สมัยที่  3  ในระหว่างวันที่  1 – 15  สิงหาคม  2562 
   สมัยที่  4  ในระหว่างวันที่  1 – 15  ตุลาคม  2562 

โดยมีผู้รับรองคือ นายประจวบ  วงษาเศก  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8  และนางหนูไกล  เงาะเศษ  
สมาชิก อบต.หมู่ที่  6  

ประธานสภา  มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ? 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภา   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนออีก  ถือว่ามีผู้เสนอจ านวน  1  ท่าน  ดังนั้นผมจะขอมติที่ 

ประชุมในการก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  ประจ าปี 2562 ท่านใดเห็นว่าให้ก าหนด
สมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจ าปี 2562  จ านวน  4  สมัย  ตามท่ีนายอุดม  ศรีโสภณ  
รองประธานสภาฯ เสนอคือ 

   สมัยที่  1  ในระหว่างวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์  2562 
   สมัยที่  2  ในระหว่างวันที่  1 – 15  เมษายน  2562 
   สมัยที่  3  ในระหว่างวันที่  1 – 15  สิงหาคม  2562 
   สมัยที่  4  ในระหว่างวันที่  1 – 15  ตุลาคม  2562 
   โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นด้วย  จ านวน  24  เสียง 
ประธานสภา ต่อไปให้สมาชิกสภาฯ  เสนอว่าจะก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรกของปี

ต่อไป (ปี  2563 ) ในวันใด 
นายประจวบ  วงษาเศก   ได้เสนอก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรกของปีต่อไป (ปี 2563)  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8     ในระหว่างวันที่  1 – 15 กุมภาพันธ์  2563 

โดยมีผู้รับรอง  คือ  นายประนิตย์  จันทร์นพคุณ  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12  และ                   
นางหนูไกล  เงาะเศษ  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6     

ประธานสภา  มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ? 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภา  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก  ผมขอมติที่ประชุมหากท่านใดเห็นชอบตามที่  นายประจวบ  

วงษาเศก  สมาชิก อบต.หมู่ที่  8  เสนอโปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  24  เสียง ไม่เห็นชอบ  0  เสียง) 

ประธานสภาฯ  3.2  เรื่องการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม   



   ในรายละเอียดขอเชิญท่านนายกชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
นายกอบต. ด้วย อบต.ช่อผกา ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการใช้

ถนนในการสัญจรเพราะถนน เกิดการช ารุดเสียหาย  เป็นหลุมเป็นบ่อ ในหลายจุดเนื่องจาก
เกิดจากฝนตกหนักในฤดูฝน  ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง และเกิดน้ าไหลหลาก  ผมได้ให้ช่างออกไป
ตรวจสอบพื้นท่ีพร้อมได้ค านวณความเสียหาย  และเสนอให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ใช้
งานได้ตามปกติ แต่ทาง อบต.ช่อผกา  ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวไว้  จึงขออนุมัติจากสภา อบต.ช่อผกา  ได้พิจารณาจ่ายขาดเงิน 
สะสม  จ านวน  3,597,500  บาท  เพ่ือด าเนินการตามโครงการจ านวน  12  โครงการ ดังนี้ 

1.  โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน  บ้านโคกเพชร   หมู่ที่  1  
ต าบลช่อผกา   อ าเภอช านิ   จังหวัดบุรีรัมย์  (จากลาดยาง – บ้านนายสมบูรณ์  ตลับทอง)   
ขนาดกว้างเฉลี่ย   4.00 เมตร   ระยะทางยาว   140.00  เมตร  หนาเฉลี่ย   0.15  เมตร 
หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  84.00  ลูกบาศก์เมตร  ไหล่ทางลงหินคลุก 
ข้างละ 0.30 เมตร วางท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ านวน   6  ท่อน  
จ านวน   1  จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล     ช่อผกาก าหนด)  ป้ายโครงการ  1  
ป้าย  เป็นเงิน   335,000   บาท 

 2.  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกเพชร  หมู่ที่  1  
ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ    จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพ่ือการเกษตร  (จากบ้านนายธนยศ  
สุภาษิต ถึง สวนนางสงบ  สิงห์ทอง)      
งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ระยะทางยาว  230.00  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.50 
เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า  575.00  ลูกบาศก์เมตร  วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาด  Ø  0.40  เมตร  จ านวน 6 ท่อนจ านวน  1 จุด วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø  
0.30  เมตร  จ านวน 18  ท่อน  จ านวน  3 จุด (พร้อมเกรดบดอัด) งานลงหินคลุก  ขนาด
กว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  310.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า  124.00  ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อผกา)  ป้ายโครงการ  1  ป้าย  เป็นเงิน   117,300   บาท 

 3.  โครงการปรับปรุถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก  บ้านโคกส าโรง  หมู่ที่  2  
ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพ่ือการเกษตร (จากที่นานายวิรัตน์  จันทร์
นพคุณ ถึง ที่นานางณัชชา  นุวงค์)  งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ระยะทาง
ยาว  415.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า  2,075.00  ลูกบาศก์
เมตร  วางท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด  Ø  0.40  เมตร  จ านวน  18  ท่อน  จ านวน   3  จุด  
(พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก  ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร   ระยะทางยาว  415.00  เมตร   หนาเฉลี่ย  
0.10 เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  166.00 ลูกบาศก์เมตร   (พร้อมเกรดตกแต่ง) 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา) ป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 205,400 บาท 

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน  บ้านหัวสะพาน   หมู่ที่  4 
ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  (จากบ้านนายประเทือง  ทะรารัมย์ – สวนนาง
จันทร์  จันทร์เกตุ   ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร ระยะทางยาว 180.00  เมตร  หนาเฉลี่ย   
0.15  เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  108.00  ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ านวน 



20 ท่อน จ านวน  3  จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด)  ป้ายโครงการ  
1  ป้าย  เป็นเงิน   390,000   บาท 

 5.  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน  บ้านโคกกระหาด  หมู่
ที่  5  ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพ่ือการเกษตร (จากสวนนายทท  ศรี
เนาวรัตน์ ถึง นานายสูตร  ตอนโพธิ์ศรี)   งานลงหินคลุก  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร 
ระยะทางยาว  680.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 272.00   
ลูกบาศก์เมตร  (พร้อมเกรดตกแต่ง)  (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา)  ป้าย
โครงการ  1  ป้าย  เป็นเงิน   167,000   บาท 

6.  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก  บ้านหนองตาเปล่ง  หมู่ที ่ 6 ต าบลช่อ
ผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพ่ือการเกษตร (ส านักสงฆ์บ้านหนองตาเปล่ง ถึง 
บ้านนายแสวง  ปะริโต)  งานลงหินคลุก  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ระยะทางยาว  
630.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 252.00  ลูกบาศก์เมตร  
วางท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ านวน  26  ท่อน  จ านวน 3 จุด 
(พร้อมเกรดตกแต่ง)  (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา)  ป้ายโครงการ    
1  ป้าย  เป็นเงิน   163,000   บาท 

7.  โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  บ้านโคกตาแก้ว หมู่ที่ 10 ต าบลช่อผกา  
อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  ถนนเพ่ือการเกษตร (จากมูลนิธิ ถึง บ้านนางส ารวย  ศรีโสภณ) 

ช่วงที่ 1 จากมูลนิธิ ถึง  ถนน คสล.  งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  
ระยะทางยาว 940.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10   เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  376.00   
ลูกบาศก์เมตร  (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) ป้ายโครงการ 1 ป้าย 
(พร้อมเกรดตกแต่ง)   เป็นเงิน   231,500   บาท 

    ช่วงที่ 2 จากถนน คสล. ถึง บ้านนางส ารวย  ศรีโสภณ งานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
   เฉลี่ย  4.00  เมตร ระยะทางยาว  596.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  เมตรปริมาตรหินคลุกไม่ 
   น้อยกว่า  238.00  ลูกบาศก์เมตร  (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ช่อผกาก าหนด)  เป็นเงิน   146,500   บาท 

8.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวหลวง  หมู่ที่ 
12  ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  (จากบ้านนายประสงค์  หลอดทอง – ถนน 
คสล.)  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร ระยะทางยาว  187.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  112.20  ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
ตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด)  ป้ายโครงการ  
1 ป้าย  เป็นเงิน  405,000  บาท   

9.  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านเทพอรุณ หมู่ที่ 11   
ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ   จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพ่ือการเกษตร (จากนานายพูน  วิหกเหิน 
ถึง ป่าโคกกระเบื้อง)   งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  910.00  
เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า  3,567.20  ลูกบาศก์เมตร วางท่อ
ระบายน้ า คสล. ขนาด  Ø  0.40 เมตร  จ านวน  35  ท่อน จ านวน 5  จุด (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก  ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  1,210.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  484.00  ลูกบาศก์เมตร  (ตามแบบองค์การ



บริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) ป้ายโครงการ 1 ป้าย (พร้อมเกรดตกแต่ง)  เป็นเงิน   
493,000   บาท 

10.  โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบ  มข. 2527  บ้านปราสาทเทพสถิตย์  หมู่ที่  
13  ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  เพ่ือกักเก็บน้ าในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง 
(บริเวณนาสุชาติ  จันทร์นพคุณ)   
ขนาดกว้าง  6.00  เมตร   ยาว  8.00  เมตร  สันฝายสูง  1.00  เมตร   ผนังข้างสูง  2.50  
เมตร  (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ   1  ป้าย  
เป็นเงิน   390,000   บาท 

11.  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก  บ้านหนองบัวหลวง  
หมู่ที่  12 ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ   จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพ่ือการเกษตร (จากบ้านนาย
เสนาะ สุภาษิต ถึง เหมือนลอย) 
งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย  3.00 เมตร  ระยะทางยาว  184.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 
เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า  397.00  ลูกบาศก์เมตร  (ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อผกาก าหนด(พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก  ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00  เมตร  ระยะทางยาว  184.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.10 เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  55.00  ลูกบาศก์เมตร  (ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) (พร้อมเกรดตกแต่ง)   เป็นเงิน   53,800   บาท 

12.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน  บ้านช่อผกา  หมู่ที่ 7  
ต าบลช่อผกา   อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  (จากถนนลาดยาง – บ้านนาย สุชิน  บุญค า) 
ขนาดกว้างเฉลี่ย  6.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  144.00  ลูกบาศก์เมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกตาม
สภาพพ้ืนที่ถนนเดิม  (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด)  ป้ายโครงการ  1  
ป้าย  เป็นเงิน   500,000   บาท 

รวมเป็นเงินจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น  3,597,500  บาท 

ประธานสภาฯฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบกฎหมายในการจ่ายขาดเงินสะสม 
   ให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ  กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก

จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561  โดยระเบียบดังกล่าวได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่  
18  ธันวาคม  2561  และมีผลบังคับใช้  นับตั้งแต่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คือวันที่  19  ธันวาคม  2561  เป็นต้นไป  ซึ่งตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  4)  พ.ศ.2561 ข้อ  89  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเก่ียวกับด้านบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้  
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 



   ประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3)  ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรใม่น้อยกว่าสามเดือน

และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี ้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

ประธาน สภาฯ  ตามท่ีท่านนายกได้น าเสนอโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมทราบและเลขา 
สภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการใช้เงินสะสมให้สมาชิกทราบ  ล าดับถัดไปขอเชิญ
ผู้อ านวยการกองคลังรายงานเงินสะสมให้สมาชิกได้ทราบเพื่อประกอบการพิจารณา 

นางสิราวรรณ  เริกชัย ปัจจุบัน อบต.ช่อผกา  มียอดเงินสะสมทั้งส้ิน  จ านวน  12,175,313.94  บาท   
ผอ.กองคลัง อบต.ช่อผกา   -  ส ารองงบบุคลากร  3  เดือน  จ านวน   2,400,000  บาท  

-  ส ารองกรณีฉุกเฉิน  10 %  จ านวน  677,531.39  บาท 
-  ส ารองรายจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เงินเบี้ยยัง 
   ชีพผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์)  จ านวน  3,000,000  บาท 

คงเหลือเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้  จ านวน  6,097,782.55  บาท  ขออนุมัติจากสภาฯ  
จ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้  จ านวน  3,597,500  บาท  

ดังนั้น อบต. ช่อผกา  จึงมีเงินสะสมคงเหลือหลังขออนุมัติจ่ายขาดแล้ว  จ านวน                  
8,577,813.94  บาท  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การฝากเงิน  การถอนเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  4)  พ.ศ.2561 ข้อ  89      

ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก 
อบต.ช่อผกา  ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควร
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือด าเนินการ 

 3.1. 1.  โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน  บ้านโคก
เพชร   หมู่ที่  1  ต าบลช่อผกา   อ าเภอช านิ   จังหวัดบุรีรัมย์  (จากลาดยาง – บ้านนาย
สมบูรณ์  ตลับทอง)   ขนาดกว้างเฉลี่ย   4.00 เมตร   ระยะทางยาว   140.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย   0.15  เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  84.00  ลูกบาศก์
เมตร  ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ 0.30 เมตร วางท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด  Ø  0.30  
เมตร  จ านวน   6  ท่อน  จ านวน   1  จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล     ช่อผกา
ก าหนด)  ป้ายโครงการ  1  ป้าย  เป็นเงิน   335,000   บาท  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  24  เสียงไม่
เห็นชอบ -  เสียง) 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก 
อบต.ช่อผกา  ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควร
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือด าเนินการ 
 3.1.2   โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกเพชร  หมู่
ที่  1  ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ    จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพ่ือการเกษตร  (จากบ้านนายธนยศ  
สุภาษิต ถึง สวนนางสงบ  สิงห์ทอง)  งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร  



ระยะทางยาว  230.00  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า  575.00  
ลูกบาศก์เมตร  วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  Ø  0.40  เมตร  จ านวน 6 ท่อนจ านวน  1 
จุด วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø  0.30  เมตร  จ านวน 18  ท่อน  จ านวน  3 จุด 
(พร้อมเกรดบดอัด) งานลงหินคลุก  ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  310.00  
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  124.00  ลูกบาศก์เมตร (พร้อม
เกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา)  ป้ายโครงการ  1  ป้าย  เป็นเงิน   
117,300   บาท  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  24  เสียงไม่ 
   เห็นชอบ-  เสียง) 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก 

อบต.ช่อผกา  ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควร
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือด าเนินการ 
 3.1. 3.  โครงการปรับปรุถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก  บ้านโคกส าโรง  หมู่
ที่  2  ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพ่ือการเกษตร (จากที่นานายวิรัตน์  
จันทร์นพคุณ ถึง ที่นานางณัชชา  นุวงค์)  งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร  
ระยะทางยาว  415.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า  2,075.00  
ลูกบาศก์เมตร  วางท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด  Ø  0.40  เมตร  จ านวน  18  ท่อน  
จ านวน   3  จุด  (พร้อมเกรดบดอัด)  งานลงหินคลุก  ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร   
ระยะทางยาว  415.00  เมตร   หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  
166.00 ลูกบาศก์เมตร   (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา) 
ป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 205,400 บาท   โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  24  เสียงไม่ 
   เห็นชอบ-  เสียง) 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก 

อบต.ช่อผกา  ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควร
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือด าเนินการ 

3.1.4  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 4 
ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  (จากบ้านนายประเทือง  ทะรารัมย์ – สวนนาง
จันทร์  จันทร์เกตุ   ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร ระยะทางยาว 180.00  เมตร  หนาเฉลี่ย   
0.15  เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  108.00  ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ านวน 
20 ท่อน จ านวน  3  จุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด)  ป้ายโครงการ  
1  ป้าย  เป็นเงิน   390,000   บาท  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  24  เสียงไม่ 
   เห็นชอบ-  เสียง 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก 

อบต.ช่อผกา  ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควร
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือด าเนินการ 
 3.1.5   โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน  บ้านโคกกระหาด  
หมู่ที่  5  ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพ่ือการเกษตร (จากสวนนายทท  
ศรีเนาวรัตน์ ถึง นานายสูตร  ตอนโพธิ์ศรี)   งานลงหินคลุก  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร 
ระยะทางยาว  680.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 272.00   



ลูกบาศก์เมตร  (พร้อมเกรดตกแต่ง)  (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา)  ป้าย
โครงการ  1  ป้าย  เป็นเงิน   167,000   บาท  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  24  เสียงไม่ 
   เห็นชอบ-  เสียง 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก 

อบต.ช่อผกา  ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควร
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือด าเนินการ 

3.1.6   โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก  บ้านหนองตาเปล่ง  หมู่ที่  6 
ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพ่ือการเกษตร (ส านักสงฆ์บ้านหนองตา
เปล่ง ถึง บ้านนายแสวง  ปะริโต)  งานลงหินคลุก  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ระยะทาง
ยาว  630.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 252.00  ลูกบาศก์
เมตร  วางท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ านวน  26  ท่อน  จ านวน 3 จุด
(พร้อมเกรดตกแต่ง)  (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา)  ป้ายโครงการ    
1  ป้าย  เป็นเงิน   163,000   บาท  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  24  เสียงไม่ 
   เห็นชอบ-  เสียง) 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก 
                               อบต.ช่อผกา  ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควร

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือด าเนินการ 
3.1.7 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  บ้านโคกตาแก้ว หมู่ที่ 10 ต าบลช่อผกา  

อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  ถนนเพ่ือการเกษตร (จากมูลนิธิ ถึง บ้านนางส ารวย  ศรีโสภณ) 
ช่วงที่ 1 จากมูลนิธิ ถึง  ถนน คสล.  งานลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  

ระยะทางยาว 940.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10   เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  376.00   
ลูกบาศก์เมตร  (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) ป้ายโครงการ 1 ป้าย 
(พร้อมเกรดตกแต่ง)   เป็นเงิน   231,500   บาท 

    ช่วงที่ 2 จากถนน คสล. ถึง บ้านนางส ารวย  ศรีโสภณ งานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
   เฉลี่ย  4.00  เมตร ระยะทางยาว  596.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  เมตรปริมาตรหินคลุกไม่ 
   น้อยกว่า  238.00  ลูกบาศก์เมตร  (พร้อมเกรดตกแต่ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ช่อผกาก าหนด)  เป็นเงิน   146,500   บาท  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  24  เสียงไม่ 
   เห็นชอบ-  เสียง) 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านนายก 

อบต.ช่อผกา  ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  ผมขอมติจากที่ประชุมว่าใครเห็นควร
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือด าเนินการ 

      3.1.8  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวหลวง   
     หมู่ที่ 12  ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  (จากบ้านนายประสงค์  หลอดทอง –  

ถนน คสล.)  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร ระยะทางยาว  187.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  112.20  ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุกตามสภาพพ้ืนที่ถนนเดิม (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด)  ป้าย
โครงการ  1 ป้าย  เป็นเงิน  405,000  บาท  โปรดยกมือขึ้น 



ที่ประชุม  -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  24  เสียงไม่ 
   เห็นชอบ-  เสียง) 

3.1.9   โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านเทพอรุณ หมู่ที่ 
11   ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ   จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพ่ือการเกษตร (จากนานายพูน  วิหก
เหิน ถึง ป่าโคกกระเบื้อง)   งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  
910.00  เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า  3,567.20  ลูกบาศก์เมตร 
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  Ø  0.40 เมตร  จ านวน  35  ท่อน จ านวน 5  จุด (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด (พร้อมเกรดบดอัด) 
งานลงหินคลุก  ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  1,210.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  484.00  ลูกบาศก์เมตร  (ตามแบบองค์การ 
บริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) ป้ายโครงการ 1 ป้าย (พร้อมเกรดตกแต่ง)  เป็นเงิน 
493,000   บาท  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  24  เสียงไม่ 
   เห็นชอบ-  เสียง) 

3.1.10  โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบ  มข. 2527  บ้านปราสาทเทพสถิตย์  หมู่
ที่  13  ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  เพ่ือกักเก็บน้ าในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง 
(บริเวณนาสุชาติ  จันทร์นพคุณ)  ขนาดกว้าง  6.00  เมตร   ยาว  8.00  เมตร  สันฝายสูง  
1.00  เมตร   ผนังข้างสูง  2.50  เมตร  (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) 
พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  เป็นเงิน   390,000   บาท  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  24  เสียงไม่ 
   เห็นชอบ-  เสียง) 

3.1.11  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก  บ้านหนองบัว
หลวง  หมู่ที่  12 ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ   จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพ่ือการเกษตร (จากบ้าน
นายเสนาะ สุภาษิต ถึง เหมือนลอย)  งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย  3.00 เมตร  
ระยะทางยาว  184.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร  ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า  397.00  
ลูกบาศก์เมตร  (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด(พร้อมเกรดบดอัด) 

งานลงหินคลุก  ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00  เมตร  ระยะทางยาว  184.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  55.00  ลูกบาศก์เมตร  (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) (พร้อมเกรดตกแต่ง)   เป็นเงิน   53,800   บาท  
โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  24  เสียงไม่ 
   เห็นชอบ-  เสียง) 

3.1.12  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน  บ้านช่อผกา  หมู่ที่ 7  
ต าบลช่อผกา   อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  (จากถนนลาดยาง – บ้านนาย สุชิน  บุญค า) 
ขนาดกว้างเฉลี่ย  6.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  144.00  ลูกบาศก์เมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกตาม
สภาพพ้ืนที่ถนนเดิม  (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด)  ป้ายโครงการ  1  
ป้าย  เป็นเงิน   500,000   บาท   โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  -มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  24  เสียงไม่ 
   เห็นชอบ -  เสียง) 



ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 
นายก อบต.ช่อผกา  4.1  แจ้งเรื่องการประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าจังหวัด 
   บุรีรัมย์ 

เนื่องด้วยโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ได้ก าหนดจัดประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ าจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  30  มกราคม  2562  ได้ก าหนด
มาตรฐานในการแก้ไขปัญหา  และการติดตามผลการด าเนินการในแนวทางการแก้ไขปัญหา
ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ าต้องด าเนินการซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วน  และโครงการชลประทาน
จังหวัดบุรีรัมย์ในนามคณะท างานและเลขานุการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าจังหวัดบุรีรัมย์  
ได้ประสานกับทางจังหวัดบุรีรัมย์  เพ่ือชี้แจงปัญหาอุปสรรค และแจ้งสถานการณ์เรื่องการ
ขาดน้ าเมืองบุรีรัมย์  ตามประกาศคณะท างานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าจังหวัดบุรีรัมย์  
เรื่องขอความร่วมมืองดปลูกพืชตามแนวล ามาศ  ประกาศ  ณ  วันที่  23  มกราคม  2562 

    เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  13.30  น. คณะท างานแก้ไขปัญหาการขาด 
   แคลนน้ าจังหวัดบุรีรัมย์  ได้ก าหนดจัดประชุมชี้แจงมาตรฐานในการแก้ไขปัญหาขาดน้ าเมือง 
   บุรีรัมย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ าเภอช านิ  ณ  ที่ศาลาประชาคมอ าเภอช านิ  โดยชลประทาน 
   แจ้งว่า จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในภาวะขาดแคลนน้ าน้ าที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอต่อประชาชนที่ต้องใช้ 
   อุปโภคบริโภคจ าเป็นต้องขอน้ าจากจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือมากักเก็บไว้ใช้โดยผ่านเส้นทาง 
   แหล่งน้ าอ าเภอช านิ (ล าน้ ามาศ  อ่างเก็บน้ าโคกมะตูม)อาจเกิดผลกระทบท าให้น้ าขาดแคลน 
   ประชาชนในอ าเภอช านิได้รับความ เดือดร้อนโดยเฉพาะชาวต าบลละลวดและต าบลช่อผกา 

เพราะต้องมีการสูบน้ า  6  ล้านลูกบาศก์เมตรไปไห้ประชาชนในตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์  และ
ในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2562  ขอให้ต าบลละลวดและต าบลช่อผกา เปิดประตูระบายน้ า
ทุกตัว วันที่  15  กุมภาพันธ์  จะปล่อยน้ าจะเริ่มสูบน้ าเมื่อมาถึงประมาณ  6  ล้านคิวจะ
เหลือน้ ากักอยู่ต าบลช่อผกาประมาณ  3  ล้านคิว  ก่อนปล่อยน้ ารองผู้ว่าราชการจังหวัด
บุรีรัมย์จะมาประชุมชี้แจงที่อ าเภอช านิ  2-3  ครั้ง  ดังนั้นหากเกษตรกรท่านใดปลูกพืชผล
ทางการเกษตรบริเวณรอบๆ  ฝั่งล าน้ ามาศอาจจะได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ าขอให้ไป
แจ้งที่ส านักงานเกษตรอ าเภอช านิเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ 

ที่ประชุม  รับทราบ- 
นายก  อบต.ช่อผกา  4.2  แจ้งเรื่องผลกระทบจากโครงการขุดลอกคลองส่งน้ าบ้านบุ  หมู่ที่  9  ต าบล 
   ช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  ของกรมชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ 
   ตามท่ีชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ได้ด าเนินการโครงการขุดลอกคลองส่งน้ าบ้านบุ  หมู่ที่  9  
   ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ แล้วน าดินที่ขุดลอกไปถมถนนดินหินคลุกบริเวณ 
   คันนคลองหมู่ที่  9  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาใช้งบประมาณในการด าเนินการ   
   ท าให้ถนนและราษฎร์ใช้สัญจรไม่ได้เกิดความเดือดร้อนและได้ประสานมายังนายกองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลช่อผกาเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว  ในวันที่เมื่อวันที่  6   
   กุมภาพันธ์  2562  เวลา  13.30  น.  คณะท างานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าจังหวัด 
   บุรีรัมย์  ได้ก าหนดจัดประชุมชี้แจงมาตรฐานในการแก้ไขปัญหาขาดน้ าเมืองบุรีรัมย์ในส่วนที่ 
   เกี่ยวข้องกับอ าเภอช านิ  ณ  ที่ศาลาประชาคมอ าเภอช านิ  ผมได้แจ้งเรื่องที่ประชาชนได้รับ 
   ความเดือดร้อนจากโครงการขุดลอกคลองส่งน้ าบ้านบุ  หมู่ที่ 9 ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ 
   จังหวัดบุรีรัมย์  ทางโดยชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์  แจ้งว่าจะด าเนินการแก้ไข ปัญหาความ 
   เดือดร้อนดังกล่าวให้  ผมจึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบและประชาสัมพันธ์ให้ราษฎร์ที่ได้รับ 
   ความเดือดร้อนทราบ   
ที่ประชุม  -รับทราบ- 



นายเอกชัย  สืบรัมย์  4.3  แจ้งเรื่องการขุดฝังท่อบริเวณแก้มลิงโคกมะตูม 
สมาชิก อบต.หมู่ 7 ตามท่ีชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์  ได้ขุดลอกแก้มลิงโคกมะตูมบริเวณหมู่ท่ี  7  ต าบลช่อผกา   
   อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  บัดนี้ได้มีเกษตรกรที่มีนาติดกับแก้มลิงได้ท าการขุดคันแก้มลิง 
   เพ่ือวางท่อเพ่ือระบายน้ าเข้านาตัวเองท าให้คันแก้มลิงได้ช ารุดเสียหาย  ผมจึงฝากให้ใครก็ได้ 

ที่รู้ว่าจะติดต่อหน่วยงานไหนเพ่ือแก้ไชปัญหายากให้ท าให้คันฝ่ายแก้มลิงให้มีสภาพ
เหมือนเดิม ขอความกรุณาประสานให้ด้วยครับ 

นายก อบต.ช่อผกา ตามท่ี  นายเอกชัย  สืบรัมย์  สมาชิกสภา  หมู่ที่ 7  ได้แจ้งเรื่องเกษตรกรที่มีนาติดกับแก้ม 
   ลิงได้ท าการขุดคันแก้มลิงเพ่ือวางท่อระบายน้ าเข้านาตัวเองท าให้คันแก้มลิงได้ช ารุดเสียหาย   

นั้นผมขอเรียน  นายเอกชัย  สืบรัมย์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  และสมาชิกทุกท่านได้
ทราบว่าผมได้ประสานไปยังชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการได้รับทราบ
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว 

ที่ประชุม  -  รับทราบ - 
เลิกประชุม  เวลา  14.30  น.             

    
     (ลงชื่อ)   สมปอง  ภูอาจดั้น   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

        (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)       
                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

                           (ลงชื่อ)     เกลี้ยง  เกิดชอ่    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                    (นายเกลี้ยง  เกิดช่อ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
1.  (ลงชื่อ) นายประจวบ  วงษาเศก  ประจวบ  วงษาเศก 
2.  (ลงชื่อ) นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์  สวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
3.  (ลงชื่อ) นายจ านงค์  ศรีเนาวรัตน์  จ านงค์  ศรีเนาวรัตน์  

 
 
 
 
 


