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1.  ผู้มาประชุม 
 1.  นายปั่น  ฝ่ายกลาง  ประธานสภาฯ   …………………………………… 
 2.  นายสมหมาย  เวสันเทยีะ  รองประธานสภาฯ  …………………………………… 
 3. นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์  เลขานุการสภา อบต.  …………………………………… 
       4.  นายนาค  พลัดกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 …………………………………… 
 5.  นายช้อย  หันสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 …………………………………… 
 6.  นางจวง  ฝ่ายกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  2 …………………………………… 
 7.  นายสมชาติ  เกิดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3 …………………………………… 
 8.  นายพิมพ์  ดวงกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 …………………………………… 
 9. นายสว่าง  กลีบกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 …………………………………… 
 10. นายฮิน  จงย่อกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 …………………………………… 
 11. นายเฉลิม  หวังหมู่กลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 …………………………………… 
 12. นายแย้ม  ชอบมะลัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 …………………………………… 
 13. นายประเทือง  แจ้งโรจน์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ 7 …………………………………… 
 14. นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 …………………………………… 
 15. นายมานพ  แสพลกรัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 …………………………………… 
 16. นายหม่าว  อำ่กลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 …………………………………… 
       17. นายสมบูรณ์  มุ่งเขตกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 …………………………………… 
 18. นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 …………………………………… 
 19. นางหวอง  หวังกลุ่มกลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 …………………………………… 
 20. นายอนันต์  กึง่กลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 …………………………………… 
 21. นายมานะ  เอกกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 …………………………………… 
 22. นางฉลวย  หวังฟังกลาง                  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 …………………………………… 
       23. นางพนอ  กองเงินกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 …………………………………… 
 24. นายสำอาง  มุ่งเมืองกลาง                สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 …………………………………… 
 ๒5. นายแขนง  มุ่งแฝงกลาง                สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 …………………………………… 
       26. นายสังคม  โทนหงส์ษา   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 …………………………………… 
 27. นางรุ่งนภา สุพร   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 …………………………………… 
 28. นายวิวัฒน ์ มุ่งร่มกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15 …………………………………… 
 29. นายภัย  เพียงขุนทด    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15 …………………………………… 
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2.  ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
       1.  นางดอกไม้  พากลาง   นายก อบต.   ……………………………………  
 2.  นายตุลชัย  ดังกลาง                           รองนายก  อบต.   ……………………………………  
 3.  นายปภพ  มุ่งแฝงกลาง         รองนายก  อบต.   ……………………………………  
 4.  นางสายใย  วัชรเมฆขลา  เลขานุการนายก อบต.  ……………………………………  
 5.  นางสาวขวัญจิต  นิฤมล  ผู้อำนวยการกองคลัง  ……………………………………  
 6.  นายโอวาส หว่างกลาง   ผู้อำนวยการกองช่าง  ……………………………………  
 7.  นางสาวกาญจนา  ทิพย์ประเสริฐ  หัวหน้าสำนักปลัด  ……………………………………  
 8.  นางวรพร  อาชาไนย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ……………………………………  
 9.  นายพศวัฒน์  หวังกลาง   นิติกร ปฏิบัติการ   ……………………………………  
 10.  นายนุกูล  เหลาสา   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ ……………………………………  
 11.  นางสาวกลิ่นราตรี  น้อยลา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ……………………………………  
 12.  ……………………………………  ………………………………………… ……………………………………  
 13.  ……………………………………  ………………………………………… ……………………………………  
       14.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 

3.  ผูข้าดประชุม……….คน   
       1.  ……………………………………  ………………………………………… ……………………………………  
 2.  ……………………………………  ………………………………………… ……………………………………  
       3.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 
       4.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 
       5.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 

4.  ผู้ลาประชุม……….คน 
 1.  ……………………………………  ………………………………………… ……………………………………  
 2.  ……………………………………  ………………………………………… ……………………………………  
       3.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 
       4.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 
       5.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 

5.  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม……….คน 
 1.  ……………………………………  ………………………………………… ……………………………………  
 2.  ……………………………………  ………………………………………… ……………………………………  
       3.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 
       4.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 
       5.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.0๐  น.    เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ กล่าวเชิญ   

 ประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว ประธานสภาฯ ดำเนินการ       
  ประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ๑. ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล

และเจ้าหน้าที่ของ อบต. ขามสะแกแสง ทุกท่าน ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
   2. ประกาศอำเภอขามสะแกแสง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 มีกำหนด 8 วัน      
เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 – 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จึงประกาศให้ทราบโดย 
ทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64  
 

ประธานสภาฯ   สำหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ในคราว
ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  
๒๕64 ครั้งที่แล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้อง  
จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพ่ือรับรอง หากท่านใด
ที่จะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อความใด ให้เสนอได้ เพ่ือให้ท่านเลขานุการสภา 
ได้แก้ไขให้เกิดความถูกต้องต่อไป หากไม่มีท่านใดเสนอต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม 
“สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว”  ขอให้ยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม   รับรอง   22   เสียง  ไม่รับรอง  -  เสียง  งดออกเสียง   1   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 - ไม่มี 
     

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - ไม่มี  
 

 หมายเหตุ นายวิวัฒน์ มุ่งร่มกลาง เข้าห้องประชุม เวลา 09.25 น. 
  นายสังคม โทนหงส์ษา เข้าห้องประชุม เวลา 09.25 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่    
                             เรื่อง  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
           เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1/2564)   

ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้เสนอขอความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่   1/2564)       
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา 

       ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
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เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  หมวด  4  การแก้ไข  
การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
 ข้อ  22/1  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล       
ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา  
ตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล         
พ.ศ. 2537  ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายก  อบต. นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1/2564) 

 

นายก  อบต.  ขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  
1/2564)  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ในการประชุมสมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่   1  ประจำปี  พ.ศ. 2562  ครั้งที่   1  เมื่อวันที่   14  มิถุนายน  2562       
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  ไปแล้วนั้น 

     

 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  เมื่อวันที่  9  เมษายน  พ.ศ. 2564  
เวลา  09.00  น.  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565)  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1/2564) 
 

 ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง  สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  อีกทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น  ยังใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม    
 จึ งขอเสนอข้อมูลดั งกล่ าวให้ ที่ ป ระชุมสภาองค์การบริหารส่ วน ตำบล 
ขามสะแกแสง  ใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1/2564)  ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ขามสะแกแสง  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้   

 1.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านบุละกอ  หมู่ที่  10   
(เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  128  บ้านนายเจริญ  เหมกลาง  ไปทางทิศใต้  ถึงข้างที่นา     
นายน้อย  ขอกลาง)  โดยโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
2561-2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2/2563)  หน้าที่  9  ลำดับที่  8  กองช่างได้
ดำเนินการสำรวจเพื่อจัดทำราคาประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการใหม่  ปรากฏว่า  
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ชื่อโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ขนาดความยาวของถนน ปริมาณ
งาน  พ้ืนที่ก่อสร้าง  จำนวนงบประมาณเดิมที่ได้ประมาณการไว้  และปีที่ดำเนินการ  ไม่
ถูกต้อง  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จึงมีความประสงค์จะ
ดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ให้ถูกต้อง  
ต่อไป 
 

 2.  โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านริมบึง -       
บ้านหนองจาน  (รหัสสายทาง  นม-ถ-108-01)  (เริ่มจากถนนทางหลวงหมายเลข  
2150  สาย  อ. ขามสะแกแสง-อ. คง  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงบ้านหนองจาน)  โดย
โครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)  หน้าที่  166  
ลำดับที่   40  (แบบ  ผ. 02/1  โครงการที่เกินศักยภาพของ  อปท.)  กองช่างได้
ดำเนินการสำรวจเพ่ือจัดทำราคาประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ ใหม่  ปรากฏว่า          
ชื่อโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ขนาดความยาวของถนน    
ปริมาณงาน  พ้ืนที่ก่อสร้าง  จำนวนงบประมาณเดิมที่ได้ประมาณการไว้  และปีที่
ดำเนินการ  ไม่ถูกต้อง  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จึงมีความ
ประสงค์จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
ให้ถูกต้อง  ต่อไป 
 

 3.  โครงการขุดสระน้ำติดลำห้วยโกรกตะโกข้างประปาหมู่บ้านหนองมะค่า      
หมู่ที่  13  โดยโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1/2562)  หน้าที่  9  ลำดับที่  60  กองช่างได้ดำเนินการ
สำรวจเพ่ือจัดทำราคาประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการใหม่  ปรากฏว่า  ชื่อโครงการขุด
สระน้ำติดลำห้วยโกรกตะโก  ปริมาณงาน  ปริมาตรดินขุด  จำนวนงบประมาณเดิมที่ได้
ประมาณการไว้  และปีที่ดำเนินการ  ไม่ถูกต้อง  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลขาม
สะแกแสง  จึงมีความประสงค์จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  ให้ถูกต้อง  ต่อไป 
 

 4.  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านริมบึง  หมู่ที่  14  (บริเวณข้างประปา
เก่าของหมู่บ้าน)  โดยโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -
2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2/2563)  หน้าที่  19  ลำดับที่  4  (แบบ  ผ. 02/1  
โครงการที่ เกินศักยภาพของ  อปท.)  กองช่างได้ดำเนินการสำรวจเพ่ือจัดทำราคา
ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการใหม่  ปรากฏว่า  ชื่อโครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านริมบึง  ปริมาณงาน  และจำนวนงบประมาณเดิมที่ได้ประมาณการไว้  ไม่ถูกต้อง  
ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จึงมีความประสงค์จะดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ให้ถูกต้อง  ต่อไป 
 

 5.  โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  15 
 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อจากท่อประปาเดิมของหมู่บ้านหนุก (บริเวณฝายท่าอีโด่ง)  ไปทางทิศ
ตะวันตกถึงโค้งโนนลาน)  โดยโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  1/2562)  หน้าที่  7  ลำดับที่  2  กองช่าง   
ได้ดำเนินการสำรวจเพ่ือจัดทำราคาประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการใหม่  ปรากฏว่า       
ชื่อโครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ  PVC  ปริมาณงาน  
จำนวนงบประมาณเดิมที่ได้ประมาณการไว้  และปีที่ ดำเนินการ  ไม่ถูกต้อง  ดังนั้น  
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องค์การบริหารส่วนตำบล ขามสะแกแสง  จึงมีความประสงค์จะดำเนินการเปลี่ยนแปลง
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ให้ถูกต้อง  ต่อไป 
 

 6.  โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้านหนองมะค่า  หมู่ที่  13 
(จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อจากท่อประปาเดิมของหมู่บ้านหนองมะค่า  ข้างบ้านนายสมาน        
มุ่งอุ่นกลาง  ไปทางทิศใต้  ถึงข้างบ้านนายสวัสดิ์  เอ้ือเฟ้ือกลาง)  โดยโครงการดังกล่าวได้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  1/2562)  
หน้าที่  7  ลำดับที่  1  กองช่าง   ได้ดำเนินการสำรวจเพ่ือจัดทำราคาประมาณการ
ค่าใช้จ่ายโครงการใหม่  ปรากฏว่า  ชื่อโครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ PVC  ปริมาณงาน  จำนวนงบประมาณเดิมที่ได้ประมาณการไว้  
และปีที่ดำเนินการ  ไม่ถูกต้อง  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จึงมี
ความประสงค์จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565)  ให้ถูกต้อง  ต่อไป 
 (รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1/2564)  ท่ีแนบท้าย) 

 

ประธานสภาฯ               มีสมาชิกสภา  อบต. ท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  หรืออภิปราย   
อีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น 

 

สมาชิกสภา  หมู่ที่  10    ดิฉัน นางเสงี่ยม หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 10 
  ขอสอบถามเกี่ยวกับ โครงการวางท่อระบายน้ำข้างร้านค้าชุมชน คุ้มบ้านห้วย ที่เปน็

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการถึงขั้นตอนใด อย่างไร 
   

ผอ. กองช่าง    ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง เข้ามาทำสัญญาและดำเนินการต่อไป
ครับ 

สมาชิกสภา  หมู่ที่  15    ผมนายวิวัฒน์ มุ่งร่มกลาง  สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 15 
  ขอสอบถามเกี่ยวกับ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นศาลตาปู่ ด้วยเห็นมีคณะเจ้าหน้าที่

ลงพื้นตรวจสอบแล้ว ในโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการถึงขั้นตอนใด อย่างไร 

ผอ. กองช่าง    ตามท่ีได้ไปตรวจสอบแล้ว เป็นโครงการลักษณะเป็นการซ่อมแซม ยาว 80 เมตร 
จะซ่อมแซมชั้นผิวดินและลงหินคลุกให้ภายหลัง 

สมาชิกสภา  หมู่ที่  11    ผมนายอนนัต์ กึ่งกลาง  สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 11 
  ขอสอบถามเกี่ยวกับ งบซ่อมแซมถนนคอนกรีตบ้านหนองจาน โนนงิ้ว ชาวบ้านได้รับความ

เดือดร้อนเพราะถนนมีความชำรุดเสียหายมาก  

นายก อบต    ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้ันตอนการจ่ายขาดเงินสะสม เมื่อมีความ
คืบหน้าจะเร่งดำเนินการให้ค่ะ 

ประธานสภาฯ    หากไม่มี  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกสภา  อบต. ท่านใดเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1/2564)  ตามท่ี
เสนอต่อที่ประชุม  ขอให้ยกมือขึ้น” 

   

มติที่ประชุม       เห็นชอบ  24  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ    

นายก อบต.    ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้สรุปข้อมูล
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ล่าสุด  ซึ่งที่ประชุม ศบค. ได้กำหนด
พ้ืนที่สีและมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด 19 (COVID-19) แล้ว โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงาน
การประชุมสภาฯ) ขอท่านสมาชิกทุกท่านได้โปรดนำไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านของท่านทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วยค่ะ 

หัวหน้าสำนักปลัด    ดิฉันนางสาวกาญจนา ทิพย์ประเสริฐ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ขอชี้แจง
เพ่ิมเติมจากท่ีท่านนายกได้ประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-
19 ล่าสุด ขอให้ทา่นสมาชิกโปรดประชาสัมพันธ์และระมัดระวัง การแพร่ระบาดของโรค 
เนื่องจากหากมีผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านของท่าน หมู่บ้านจะต้องถูกปิดการเข้า-ออกเป็นเวลา 
14 วัน เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อในชุมชนต่อไป ดังทีม่ีข่าวการแพร่ระบาดใน
หมู่บ้าน จึงมีการปิดหมู่บ้านที่มีผู้ติดเชื้อในเขตอำเภอด่านขุนทด และอำเภอประทาย  

ที่ประชุม     รับทราบ 

ประธานสภา    ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและ
เจ้าหน้าที่ของ อบต. ขามสะแกแสง ทุกท่าน ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
  และจะแจ้งนัดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 
2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ว่าด้วยเรื่องการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม และ
เรื่องพิจารณาอ่ืนๆ โดยจะมีหนังสือแจ้งท่านอีกครั้งหนึ่งต่อไป ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.   
 

                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

     (ลงชื่อ)       
              (นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์) 
               เลขานุการสภา  อบต. ขามสะแกแสง 
 

          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     1)  (ลงชื่อ)     ประธานกรรมการ 
                                                              (นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร) 
                      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8 

 

     2)  (ลงชื่อ)         กรรมการ 
                                                                 (นายหม่าว  อ่ำกลาง) 
  ผู้รับรองรายงานการประชุม                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9   
 

(ลงชื่อ)           3)  (ลงชื่อ)          กรรมการและเลขานุการ 
 (นายปั่น  ฝ่ายกลาง)        (นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง) 
          ประธานสภา  อบต.        สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  15 


