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รายงานการประชุมสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่   

สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 
------------------------ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นายประสาสน์ ศรเีจริญ    ต าแหน่งนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเชียรใหญ่    
๒. นายส าเนียง นุ่นวิเชียร   ต าแหน่งรองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 

 ๓. นายวิโรจน์ ส่งพุ่ม        ต าแหน่งรองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 
 ๔. นายชัยศักดิ์ ด าคู่   ต าแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

- ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเชียรใหญ่ กล่าวเปดิประชุมและด าเนินการ
ตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ ากว่าสายสะพาย ประจ าปี 
2563 
สาระส าคัญ 
- ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าส านักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ เรื่อง 
พ ระ ราชท าน เครื่ อ ง ราชอิ ส ริย าภร ณ์ อั น เป็ นที่ เชิ ด ชู ยิ่ ง ช้ า ง เผื อ ก แล ะ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยช้ันต่ ากว่าสายสะพาย ประจ าปี 
2563 ความว่า “ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี
เกียรติยิ่งมงกุฎไทยช้ันต่ ากว่าสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 771,730 ราย” 
 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564  
      ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
         พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา 
                    นายกรัฐมนตรี 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2564       
                                          เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2564  
                                          - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีส่วนใด

แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืไม่อย่างไร หากไม่มกีารแก้ไขเปลีย่นแปลงสรุปได้ว่าที่ประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุม 

ท่ีประชุม   - รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องด่วน 
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องค้างพิจารณา   
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
    5.1 เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ  

บริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 
    ข้อกฎหมาย/ระเบียบ ฯลฯ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 และ
ข้อ 104 สภาท้องถ่ินมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการสภาท้องถ่ินชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่
กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถ่ิน ดังนี้ 
 (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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    สาระส าคัญ 
- นายสุเทพ ด าวังฆ้อง สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเชียรใหญ่ ซึ่งได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ขอลาออกจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ จึงมีความจ าเป็นจะต้องคัดเลือกสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลอีกหนึ่งต าแหน่งแทนนายสุเทพ ด าวังฆ้อง 

ท่ีประชุม   - นายณรงค์ จันทวี ได้เสนอ นายอนันทวุฒิ คุ้มสังข์ 
- ผู้รับรองคือ  
1. นายสุพัฒพงค์ เพชรม่วง 
2. นางเยาวลักษณ์ อรชร 
 โดยที่ประชุมไม่มผีู้ใดเสนอสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเชียรใหญ่
ท่านอื่นแข่งขันแต่อย่างใด 
5.2 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน     
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  4) พ.ศ.๒๕61 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 89 “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชนทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือ
ตามที่กฎหมายก าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสบิของงบประมาณรายจา่ยประจ าปนีั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไปหากไม่ด าเนินการในระยะเวลาที่ก าหนดให้จ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงิน
สะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว” 
สาระส าคัญ 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่าขาดเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 22 โครงการ รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น 
3,054,000 บาท เงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ 10,772,179.39 บาท ดังนี ้
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1. โครงการปรับปรุงถนนสายบางเลียบ 1 จาก ถนน นศ.3005 จดเขต
ต าบลไสหมาก ช่วงท่ี 1 – ช่วงท่ี 2 หมู่ท่ี 8 บ้านบางเลียบ โดยใช้วัสดุหินคลุก
ปริมาณไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร    
ยาว 2,100 เมตร พร้อมทั้งใช้รถเกรดเดอร์ด าเนินการเกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทาง
และเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายไว้ 271,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  2) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ 27 หน้าที่ 15)  

   เหตุผลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
2. โครงการปรับปรุงถนนสายดอนโพธิ์ออก จากทางหลวง นศ 3005 

จดสายเศรษฐกิจ หมู่ท่ี 1 บ้านดอนโพธิ์ โดยใช้วัสดุหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 
250 ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 950 เมตร      
พร้อมทั้งใช้ใช้รถเกรดเดอร์ด าเนินการเกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทางและเกลี่ยเรียบ    
ตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายไว้ 
139,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)  (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ปีงบประมาณ   
พ.ศ.2563 รายการที่ 3 หน้าที่ 10)  

เหตุผลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
3. โครงการปรับปรุงถนนสายภควัม จากถนนทางหลวงชนบท        

(นศ 3005) จด ถนนสายหนองดือเล โดยใช้วัสดุหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 
250 ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
พร้อมทั้งใช้รถเกรดเดอร์ด าเนินการเกรดเกลี่ยวัชพืชและเกลี่ยเรียบตลอดสาย 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายไว้ 138,000 บาท 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 
2565 รายการที่ 40 หน้าที่ 70)  

เหตุผลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
4. โครงการปรับปรุงถนนสายสวนครูโชติ จากทางหลวงชนบท       

(นศ 3005) จดสวนครูโชติ หมู่ท่ี 6 บ้านหนองดือเล โดยใช้วัสดุหินคลุกปริมาณ
ไม่น้อยกว่า 125 ลูกบาศก์ เมตร ปรับปรุงผิ วจราจรกว้างเฉลี่ย  3  เมตร           
ยาว 600 เมตร พร้อมทั้ งใช้รถเกรดเดอร์ด าเนินการเกรดเกลี่ยวัชพืชและ        
เกลี่ยเรียบตลอดสาย ตั้งจ่ายไว้ 67,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 รายการที่  46    
หน้าที่ 71)  

เหตุผลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
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5. โครงการปรับปรุงถนนสายมิยาซาว่า หมู่ท่ี 5 บ้านเชียรใหญ่ โดยใช้

วัสดหุินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 125 ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
3 เมตร ยาว 400 เมตร พร้อมทั้งใช้รถเกรดเดอร์ด าเนินการเกรดเกลี่ยวัชพืชสอง
ข้างทางและเกลี่ยเรียบตลอดสาย ตั้งจ่ายไว้ 65,000 บาท หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 รายการที่ 
42 หน้าที่ 71)  

เหตุผลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
6. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายยอง จากถนนลาดยาง        

เชียรเขา-หัวป่าขลู หมู่ท่ี 4 บ้านหัวป่า โดยวัสดุหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 300 
ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร พร้อมทั้ง
ใช้รถเกรดเดอร์ด าเนินการเกรดเกลี่ยวัชพืชและเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายไว้ 167,000 บาท หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
(งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 
2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ 16 
หน้าที่ 13)  

เหตุผลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
7. โครงการปรับปรุงถนนสายประปาจดสวนครู โชติ  หมู่ ท่ี  5           

บ้านเชียรใหญ่  โดยใช้วัสดุหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 125 ลูกบาศก์เมตร 
ปรับปรุงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 600 เมตร พร้อมทั้งใช้รถเกรดเดอร์
ด าเนินการเกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทางและเกลี่ยเรียบตลอดสาย ตั้งจ่ายไว้ 
67,000  บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 รายการที่ 38 หน้าที่ 70)  

เหตุผลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
8. โครงการปรับปรุงถนนสายโค้งหักศอกจากถนนเชียรเขา-หัวป่าขลู 

จด เขตป่าระก า หมู่ท่ี 4 บ้านหัวป่า โดยใช้วัสดุงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 400 
ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,050 เมตร พร้อมทั้ง
ใช้รถเกรดเดอร์ด าเนินการเกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทางและเกลี่ยเรียบตลอดสาย 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายไว้ 213,000 บาท 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 
2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ 17 
หน้าที่ 13)  

เหตุผลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
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9. โครงการปรับปรุงถนนสายซอยสระโด ถนนสายเชียรเขาวัดจันทร์ 

จดบ้านนางนิยมหมู่ท่ี 4 บ้านหัวป่า โดยใช้วัสดุหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 100 
ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 160 เมตร พร้อมทั้งใช้
ใช้รถเกรดเดอร์ด าเนินการเกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทางและเกลี่ยเรียบตลอดสาย   
ตั้งจ่ายไว้ 51,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ปีงบประมาณ   
พ.ศ.2563 รายการที่ 13 หน้าที่ 12)  

เหตุผลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
10. โครงการปรับปรุงถนนสายผาสุขจากถนนสังโฆจดบ้านนายช านาญ 

หมู่ท่ี 8 บ้านบางเลียบ โดยใช้วัสดุหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร 
ปรับปรุงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 500 เมตร พร้อมทั้งใช้รถเกรดเดอร์
ด าเนินการเกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทางและเกลี่ยเรียบตลอดสาย ตั้งจ่ายไว้ 
80,000  บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ปีงบประมาณ   
พ.ศ.2563 รายการที่ 25 หน้าที่ 15)  

เหตุผลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
11. โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งลมจากถนนคอนกรีตบ้านอ่าวโหนด

ถึงประตูน้ า หมู่ ท่ี 2 บ้านบางพระ โดยใช้วัสดุหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 75 
ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมทั้ง      
ใช้รถเกรดเดอร์ด าเนินการเกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทางและเกลี่ยเรียบตลอดสาย   
ตั้งจ่ายไว้ 39,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ปีงบประมาณ   
พ.ศ.2563 รายการที่ 9 หน้าที่ 12)  

เหตุผลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
12. โครงการปรับปรุงถนนซอยประชาอุทิศจากถนนดอนโพธิ์ออกจด

คลองสังโฆ หมู่ท่ี 1 บ้านดอนโพธิ์ โดยใช้วัสดุหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 140 
ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงผิวจราจรผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 200 เมตร 
พร้อมทั้งใช้รถเกรดเดอร์ด าเนินการเกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทางและเกลี่ยเรียบ
ตลอดสาย ตั้งจ่ายไว้ 72,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกอง
ช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) 
ปีงบประมาณ   พ.ศ.2563 รายการที่ 2 หน้าที่ 10)  

เหตุผลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
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13. โครงการปรับปรุงถนนสายบางพระจดสายบ้านนางอุบล หมู่ท่ี 2 

บ้านบางพระ โดยใช้วัสดหุินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 240 ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุง
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 500 เมตร พร้อมทั้งใช้รถเกรดเดอร์ด าเนินการ
เกรดเกลี่ย วัชพืชสองข้างทางและเกลี่ย เรียบตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายไว้ 128,000 บาท หมวดค่าที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            
(งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 
2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ 8 
หน้าที่ 11)  

เหตุผลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
14. โครงการปรับปรุงถนนสายประชาอุทิศจากทางหลวงแผ่นดิน 

4094 จดบ้านนายงวด หมู่ ท่ี 2 บ้านบางพระ  โดยใช้วัสดุหินคลุกปริมาณ       
ไม่น้ อยกว่า 250 ลูกบาศก์ เมตร ปรับปรุ งผิ วจราจรก ว้างเฉลี่ ย  3 เมตร           
ยาว 1,200 เมตร พร้อมทั้งใช้รถเกรดเดอรด์ าเนินการเกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทาง
และเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
ตั้งจ่ายไว้ 138,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินพ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  2) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ 10 หน้าที่ 12)  

เหตุผลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
15. โครงการปรับปรุงถนนสายคลองเชียรใหญ่จากแยกประปา หมู่ท่ี 5 

บ้านเชียรใหญ่  โดยใช้วัสดุหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์ เมตร 
ปรับปรุงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 230 เมตร พร้อมทั้งใช้รถเกรดเดอร์
ด าเนินการเกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทางและเกลี่ยเรียบตลอดสาย ตั้งจ่ายไว้ 
52,000  บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ปีงบประมาณ    
พ.ศ.2563 รายการที่ 18 หน้าที่ 13)  

เหตุผลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
16. โครงการปรับปรุงถนนสาย คพต. จากคลองบางจันทร์จดหมู่ท่ี 8 

บ้านบางเลียบ โดยใช้วัสดุหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์ เมตร 
ปรับปรุงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร พร้อมทั้งใช้รถเกรดเดอร์
ด าเนินการเกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทางและเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายไว้ 138,000 บาท หมวดค่าที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            
(งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 
2565 รายการที่ 52 หน้าที่ 72)  

เหตุผลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
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17. โครงการปรับปรุงถนนสายสังโฆ 2 จากถนน นศ 3005 จดถนน

สายเศรษฐกิจ หมู่ท่ี 8 บ้านบางเลียบ โดยใช้วัสดหุินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 250 
ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร พร้อมทั้ง
ใช้รถเกรดเดอร์ด าเนินการเกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทางและเกลี่ยเรียบตลอดสาย 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายไว้ 138,000 บาท 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 
2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ 26 
หน้าที่ 15)  

เหตุผลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
18. โครงการปรับปรุงถนนสายดอนหันจากถนนบางเลียบ 2 หมู่ท่ี 8 

บ้านบางเลียบ โดยใช้วัสดุหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์ เมตร 
ปรับปรุงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 300 เมตร พร้อมทั้งใช้รถเกรดเดอร์
ด าเนินการเกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทางและเกลี่ยเรียบตลอดสาย ตั้งจ่ายไว้ 
77,000  บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ปีงบประมาณ   
พ.ศ.2563 รายการที่ 24 หน้าที่ 15)  

เหตุผลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
19. โครงการปรับปรุงถนนสายนกแขวกจากถนนบางเลียบ 2          

จดนา หมู่ ท่ี  8 บ้านบางเลียบ โดยใช้วัสดุหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 100 
ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 200 เมตร พร้อมทั้งใช้
รถเกรดเดอร์ด าเนินการเกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทางและเกลี่ยเรียบตลอดสาย     
ตั้งจ่ายไว้ 51,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ปีงบประมาณ   
พ.ศ.2563 รายการที่ 23 หน้าที่ 14)  

เหตุผลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
20. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประสานมิตรจาก

ทางหลวงชนบท (นศ. 3005) หมู่ท่ี 9 จดหมู่ท่ี 1 บ้านดอนโพธิ์  (ช่วงถนน
ทรุด)  โดยท าการซ่อมแซมผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 150  เมตร       
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายไว้ 411,000 บาท หมวดค่าที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            
(งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 
2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ 30 
หน้าที่ 16)  

เหตผุลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชน 
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21. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านเพิง โดยท า

การติดตั้งถังกรองขนาด1.50 x 2.30 เมตร พร้อมเช่ือต่อระบบประปาเดิม 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ ก าหนด        
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายไว้ 276,000 บาท 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการ
ประปา) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 รายการที่  3      
หน้าที่ 36)  

    เหตผุลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชน 
 22. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ท่ี 7 บ้านบางจันทร์ 
โดยท าการติดตั้งถังกรองขนาด 1.50 x 2.30 เมตร พร้อมเช่ือต่อระบบประปาเดิม 
รายล ะเอี ยดตามแบบแปลนที่ อ งค์ก ารบริห ารส่ วนต าบ ล ให ญ่ ก าห นด             
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายไว้ 276,000 บาท 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการ
ประปา) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 รายการที่  7     
หน้าที่ 37)  

    เหตผุลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชน 
- ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่
ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่อย่างไร นายนิคม โตชนก ได้หารือว่าเวลามีการ
ด าเนินการช่วยกรุณาแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบด้วยจักได้
ช่วยดูแลรักษาประโยชน์ของทางราชการและประชาชนโดยรวม 
- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ ได้ขออนุญาตประธานหารือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลว่าหากมีการด าเนินการโครงการในหมู่บ้านใดขอความ
ร่วมมือท่านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้วย 

ท่ีประชุม - เห็นชอบด้วย และมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง 
งดออกเสียง 2 คน คือ ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เชียรใหญ่ 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
- นายอนันทวุฒิ คุ้มสังข์ ได้หารือเรื่องถนนที่เป็นหลุม-บ่อ บางสายที่ไม่ได้อยู่ใน
โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมช่วยด าเนินการด้วย 
- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าถนนบางสาย
ไม่ได้ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ.2564 แต่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้โดยใช้งบกลางซึ่งขณะนี้มีเพียงพอสามารถด าเนินการได้ขอให้ท่าน
ตรวจสอบและแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ทราบว่ามีสายใดบ้าง 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
- ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมส ารวจไฟฟ้าสาธารณะว่ามีจุดใดใช้การไม่ได้บ้างให้แจ้ง
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ทราบจะได้ให้ผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการ
ซ่อมแซมซึ่งในขณะนี้อยู่ในช่วงประกันสัญญา 
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- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ ได้ฝากให้ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การ
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ประชาชน 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑0.20 น. 

 
วิชัย สงอาจิน 

(นายวิชัย สงอาจิน) 
เลขานุการฯ/จดรายงานการประชุม 

 
 


