
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕63 
เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕63 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
***************************** 

เริ่มประชุม ๑0.0๐ น.                          

ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชือ่ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายวิทยา ทอ ทองบัว ประธานสภา อบต.ดอนสัก วิทยา     ทองบัว  

2. นายพิมล ทอ วงศ์ปาน รองประธานสภา อบต.ดอนสัก พิมล      วงศ์ปาน  

3. นายสุเมธ          สงสุวรรณ ปลัด อบต. เลขานุการสภา สุเมธ      สงสุวรรณ  

4. นายอรุณ บัวแก้ว ส.อบต. หมู่ที่  1 อรุณ      บัวแก้ว  

5. นายเกริก นุ้ยน้อย ส.อบต. หมู่ที่  2 เกริก      นุ้ยน้อย  

6. นางกัญญา ขลิบเคลื่อน ส.อบต. หมู่ที่  4 กัญญา    ขลิบเคลื่อน  

7. นายสายันต์   แย้มอ่วม ส.อบต.  หมู่ที่ 4 สายันต์    แย้มอ่วม  

8. นายณัฐวุฒิ โภชนา ส.อบต. หมู่ที่  9 ณัฐวุฒิ    โภชนา  

9. นายสุนทร              รอดเกิด ส.อบต. หมู่ที่  9 สุนทร    รอดเกิด  

10. นายอมรเทพ            อินทร์เนื่อง ส.อบต.  หมู่ที่ 10 อมรเทพ  อินทร์เนื่อง  

11. นายเลิศเชาว์     แซ่เล้า ส.อบต.หมู่ที่ 11 เลิศเชาว์   แซ่เล้า  

12. นายฐปนรรฆ์           แก้วมณี ส.อบต.หมู่ที่ 12 ฐปนรรฆ์  แก้วมณี  

13. นายอัครเดช นาคมณี ส.อบต. หมู่ที่  12 อัครเดช   นาคมณี  

14. นายสมบัติ สรษณะ ส.อบต. หมู่ที่  13 สมบัติ     สรษณะ  

15. นายธีระ                ใจรักษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 14 ธีระ       ใจรักษ์  

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายวัชรินทร์           พัฒน์ทอง ส.อบต.  หมู่ที่ 1 ลากิจ 

2. นายอมรเทพ           อินทร์เนื่อง ส.อบต.  หมู่ที่ 10 ลากิจ 

3. นายสุวิทย์               คงโอ    ส.อบต. หมู่ที่  11 ลากิจ 

 

/ผู้เข้าร่วม... 



-๒- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายศักดิ์สินธุ์      ขันแข็ง นายก ศักดิ์สินธุ์   ขันแข็ง  

2. นายนิโรจน์ ดิษฐเดช รองนายกฯ นิโรจน์     ดิษฐเดช  

3. นายชัยสิทธิ์ บุญดี รองนายกฯ ชัยสิทธิ์     บุญดี  

4. นายสุเมธ สงสุวรรณ ปลัด สุเมธ       สงสุวรรณ  

5. นายนันทวุฒิ โอชารส ผอ.กองช่าง นันทวุฒิ    โอชารส  

เริ่มประชุม ๑0.0๐ น. 

   เมื่อองค์ประชุมครบ เลขานุการให้สัญญาณแก่สมาชิกสภาเข้าห้องประชุมเมื่อครบองค์
   ประชุมแล้ว ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก จุดธูปเทียนบูชาพระ
   รัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
   เปิดประชุมสภาตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายวิทยา  ทองบัว    

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

นายวิทยา ทองบัว   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 
ประธานสภาฯ  2562 
นายสุเมธ  สงสุวรรณ อ่านรายงานการประชุมและให้สมาชิกฯตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการ 
ปลัด/เลขานุการฯ ประชุม 
นายอัครเดช  นาคมณี แจ้งแก้ไขรายชื่อ นายอัครเดช  นาคมณี เป็นผู้มาประชุม  
ส.อบต.หมู่ที่ 12 
นายวิทยา ทองบัว   มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่(ไม่มี)ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   
มติที่ประชุม  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2562  เมื่อ วันที่ 
   25 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติเรื่องก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 และสมัยแรกประจ าปี 
พ.ศ.2564 

นายวิทยา  ทองบัว เชิญเลขานุการสภาได้น าเสนอญัตติต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
นายสุเมธ  สงสุวรรณ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักตามหลักการและ 
ปลัด/เลขานุการสภา  เหตุผล  

   หลักการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
   2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
   ประจ าปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจ าปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม 

/สมัยประชุม... 
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   สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
   สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัย
   แรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมี
   มติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ใน
   ที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

               เหตุผล 
    เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
   แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554จึงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดสมัย
   ประชุมสามัญประจ าปี2563 ว่ามีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีมี
   ก าหนดกี่วัน และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี2564
   พร้อมทั้งก าหนดว่ากี่วัน 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเพ่ือพิจารณาก าหนด
   วันประชุมต่อไป 

นายวิทยา  ทองบัว สมาชิกท่านใดจะประสงค์น าเสนอการก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจ าปี  
ประธานสภาฯ 2563 มีก่ีสมัย สมัยละกี่วัน แต่ละสมัยเริ่มเมื่อใด และสมัยแรกประจ าปี 2564 ตั้งแต่

เมื่อใด 

นายพิมล  วงศ์ปาน ผมขอเสนอให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญจ านวน 4 สมัย สมัยหนึ่งจ านวน 15 วัน โดย 
สมาชิกหมู่2 ก าหนดการแต่ละสมัยดังนี้ 
 สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่   2 ประจ าปี 2563  ตั้งแต่วันที่ 16-30 

มิถุนายน 2563 
 สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจ าปี 2563   ตั้งแต่วันที่ 14-28 

สิงหาคม 2563 
 สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2562         ตั้งแต่วันที่ 16-30 

ธันวาคม 2563   
สมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจ าปี 2564      ตั้งแต่วันที่ 12-26 
กุมภาพันธ์ 2564 

นายวิทยา  ทองบัว สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอย่างอ่ืนหรือแก้ไขวันประชุมดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
ประธานสภาฯ  
  (ไม่มี ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือเป็นเวลานานพอสมควรแล้วประธานจึงขอมติจากที่

ประชุม) 
นายวิทยา  ทองบัว ผมขอมติที่ประชุมในการก าหนดสมัยประชุมและวันเวลาเริ่มต้นสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้  
 1. ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก สมัยสามัญประจ าปี 

2563 จ านวน 3 สมัย แต่ละสมัยมีระยะเวลา 15 วัน 
 2. ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญดังนี้  
  สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่   2 ประจ าปี 2563  ตั้งแต่วันที่ 16-30 

มิถุนายน 2563 
/สมัยประชุม... 
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 สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจ าปี 2563   ตั้งแต่วันที่ 14-28 

สิงหาคม 2563 
 สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2562         ตั้งแต่วันที่ 16-30 

ธันวาคม 2563   
สมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจ าปี 2564      ตั้งแต่วันที่ 12-26 
กุมภาพันธ์ 2564 

ระเบียบวาระท่ี 4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
นายวิทยา  ทองบัว  เชิญเลขาสภาได้อ่านรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภาฯ  
นายสุเมธ  สงสุวรรณ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
ปลัด/เลขานุการสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

   ในปี ๒๕๖2 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆแล้วเสร็จตาม
   ก าหนดระยะเวลาตามแผนด าเนินงาน จ านวน  ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ๕๖ 

   โครงการที่ไม่ไดด้ าเนินการมีดังนี ้

   ๑ โครงการรังวัดตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน์  

   ๒ โครงการจัดกิจกรรมการเลือกตั้ง 

   ๓ โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สอน อบต.ดอนสัก 

   ๔ โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 

   ๕ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ปัญหา/อุปสรรค ไม่มีการส ารวจกลุ่มเป้าหมายโครงการ/กิจกรรมก่อนการตั้ง 
   งบประมาณหรือก่อนน าเข้าบรรจุในแผนพัฒนาของ อบต. 
   แนวทางการแก้ไขปัญหา โครงการที่จะตั้งงบประมาณควรมีการส ารวจความพร้อมก่อน
   เพ่ือไม่ให้งบประมาณต้องตกไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม/
   เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563          

นายวิทยา  ทองบัว เชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ  
ประธานสภาฯ   
นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
นายก อบต.ดอนสัก      หลักการ 

     ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
   ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและกรอบในการจัดท า
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นั้น 

        

/เหตุผล... 
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            เหตุผล 

     เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่บริบททางสังคม
   ได้มีการเปลี่ยนแปลง ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
   ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ประกอบกับมีหน่วยงานอ่ืนที่จะสนับสนุนงบประมาณ
   โครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบล ดังนั้นเพ่ือให้
   แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
   ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่
   เปลี่ยนแปลงไป จึงจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็น
   แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น จึงเสนอต่อสภาให้ความเห็นชอบต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก เพ่ือพิจารณาขอความ
   เห็นชอบต่อไป 

นายวิทยา ทองบัว มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) ที่
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 รายละเอียดปรากฏตามแบบ ผ02,02-1 
และ ผ.03   

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

นายวิทยา  ทองบัว เชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ  
ประธานสภาฯ   
นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
นายก อบต.ดอนสัก       

   หลักการ 

     ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สฎ0023.3/ว0290 ลงวันที่ 10 มกราคม 
   2563 เรื่องแนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยให้องค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563    

   เหตุผล 
     ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก จึงได้จัดท าโครงการ
   ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ลงใน
   หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
   ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
   ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก จ านวน 150,000 บาท แต่ไม่มีงบประมาณ
   ในการจัดท าโครงการเนื่องจากเป็นโครงการใหม่ 
   เพ่ือให้สามารถด าเนินโครงการตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอ
   อนุมัติต่อสภาจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้เป็นอ านาจของ
   สภาท้องถิ่นตามข้อ 89 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
   พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

/จึงเรียนมา... 
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  จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

นายวิทยา ทองบัว มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบมีมติเป็นเอกฉันท์จ่ายขาดเงินสะสมโครงการฝึกอบรมชุด
   ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก จ านวน 150,000 
   บาท 

ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่ Overlayถนนลาดยางแอสฟัลท์   
ติกคอนกรีตสายบ้านห้วย-ดอนดาน หมู่ที่ 4 บ้านห้วย   

นายวิทยา  ทองบัว เชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ  
ประธานสภาฯ   
นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

นายก อบต.ดอนสัก  

       หลักการ 
   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก มีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม

   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านห้วย-ดอนดาน หมู่ที่ 4 
   บ้านห้วย ตามสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
   2562 นั้น    

      เหตุผล 
   เนื่องจากการส ารวจออกแบบตอนจัดตั้งงบประมาณพ้ืนที่ที่จะท าการ Overlay 

   ถนนสายบ้านห้วย-ดอนดาน ยังคงมีสภาพที่แข็งแรง สามารถท าการ Overlay ได้ แต่
   หลังจากมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งระยะเวลาผ่านมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง สภาพ
   ได้เปลี่ยนไปผิวทางเดิมช ารุดมากไม่สามารถท าการ Overlay ตามผังโครงการเดิมได้ 
   (รายละเอียดตามผังที่แนบ)  

   ตามข้อ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
   ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
   ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
   ท้องถิ่น 

   จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก เพ่ือพิจารณาขอความ
   เห็นชอบต่อไป 

นายวิทยา ทองบัว มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่  
ประธานสภาฯ 
นายณัฐวุฒิ  โภชนา ท าไมถึงต้องตัดเรื่องจุดท า Overlay    
ส.อบต.หมู่ที่9   

นายวิทยา ทองบัว มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเปลี่ยนแปลงลักษณะพ้ืนที่Overlayถนนลาดยาง 

/แอสฟัลท์ติก... 
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   แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านห้วย-ดอนดาน หมู่ที่ 4 บ้านห้วย(รายละเอียดตามผังที่
   แนบ)    

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดชื่อโครงการบุกเบิกถนนสายเขาสาม
   หน้า ซอย 1 หมู่ที่ 12 บ้านเขาแค 
นายวิทยา  ทองบัว เชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ  
ประธานสภาฯ   
นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
นายก อบต.ดอนสัก  

   หลักการ 
    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก มีมติเห็นชอบให้จ่ายขาด

   เงินสะสมโครงการบุกเบิกถนนสายเขาสามหน้า ซอย 1 หมู่ที่ 12 บ้านเขาแค ตามสมัย
   วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 

1. โครงการบุกเบิกถนนสายเขาสามหน้า ซอย 1 หมู่ที่ 12 บ้านเขาแค  
 บุกเบิกถนนพร้อมลงหินผุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 925 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,625 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ า  งบประมาณ 
 346,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563) 

   เหตุผล 
   เนื่องจากถนนสายเขาสามหน้า ซอย 1 หมู่ที่ 12 บ้านเขาแค เป็นถนนที่

   ประชาชนได้ใช้สัญจรอยู่แล้ว และเป็นถนนที่มีรูปเส้นทางโดยชัดเจนและได้ตัดแบ่งเป็น
   ถนนสาธารณะแล้ว ท าให้ชื่อโครงการที่เป็นการบุกเบิกไม่เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง
   จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงถนนสายเขาสามหน้า ซอย 1 หมู่ที่ 12 บ้านเขาแค  
 โดยด าเนินการปรับปรุงถนนหินผุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 925 เมตร หนา 0.15 
 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,625 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและวางท่อ
 ระบายน้ า งบประมาณ 346,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563) 

   ตามข้อ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
   ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
   ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
   ท้องถิน่ 
   จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก เพ่ือพิจารณาขอความ
   เห็นชอบต่อไป 

นายวิทยา ทองบัว มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดชื่อ
   โครงการบุกเบิกถนนสายเขาสามหน้า ซอย 1 หมู่ที่ 12 บ้านเขาแคเป็นโครงการ
   ปรับปรุงถนนสายเขาสามหน้าซอย1 หมู่ที่ 12 บ้านเขาแค 

 

/ระเบียบวาระท่ี9... 
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ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอ่ืน ๆ  

นายพิมล  วงศ์ปาน -ติดตามเรื่องป้ายจ ากัดความเร็ว ถนนสาย ห้วยเสียด-ชลคราม 
ส.อบต.หมู่ที่ 2  -ติดตามเรื่องคอสะพานทรุด สายห้วยล าพู 

นายณัฐวุฒิ  โภชนา -แจ้งให้ อบต.ช่วยท าป้ายลดความเร็ว ขับช้าๆ จากโค้งก่อนถึงโรงเรียนบ้านน้ าฉา 
ส.อบต.หมู่ที่ 9  -ซ่อมแซมถนน ซอยต่างๆ ในหมู่9 ฝากผู้บริหารช่วยด าเนินการด้วย 

นายธีระ  ใจรักษ์  -งบอุดหนุน ท าไม อบต.ดอนสักได้รับน้อยกว่าที่อ่ืน 
ส.อบต.หมู่ที่ 14 

นายฐปนรรฆ์  แก้วมณี -ติดตามการจัดซื้อถังขยะพิษให้กับหมู่บ้านต่างๆ 
ส.อบต.หมู่ที่ 12  - ประชาสัมพันธ์งานทอดผ้าป่า อสม. ประจ าหมู่บ้าน 
   -การซ่อมถนนหินผุ ให้ อบต.ด าเนินการส ารวจช่วยเหลือต่อไป 
นายศักดิ์สินธุ์ ขันแข็ง   -แจ้งเรื่องสภาเด็กและเยาวชน 
นายก อบต.ดอนสัก  -กองทุนหมู่บ้าน 

 นายวิทยา  ทองบัว เมื่อสภาฯได้ประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน 
ประธานสภาฯ  รวมทั้งคณะผู้บริหารและข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม  
   

เลิกการประชุมเวลา ๑3.20 น. 
         
               สุเมธ  สงสุวรรณ   ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

                  (นายสุเมธ  สงสุวรรณ)   
                                  เลขานุการสภา อบต.ดอนสัก     
         
     อรทัย  จอนเอียด  ผู้พิมพ์/ทาน 
         (นางสาวอรทัย  จอนเอียด) 
         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ดอนสัก ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
        

       (ลงชื่อ)       ธีระ     ใจรักษ์      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
(นายธีระ  ใจรักษ์) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก หมู่ที่14 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

                               
                                   (ลงชื่อ)              สุนทร   รอดเกิด ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
     (นายสุนทร  รอดเกิด) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก หมู่ที่9 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

       
               (ลงชื่อ)      พิมล     วงศ์ปาน       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
          (นายพิมล  วงศ์ปาน) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก หมู่ที่2 
กรรมการและเลขานุการฯ 

  
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย...................... 
สมัยที่...................ครั้งที่ ......................./......................เมื่อวันที่ ................................ ...........ประธานสภา อบต.
ดอนสัก จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 
    (ลงชื่อ)         

(นายวิทยา  ทองบัว) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 


