
 
 

 

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  
ประจ าปี พ.ศ.2563 

 

   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ซึ่งมีญัตติเสนอที่ประชุมพิจารณา ความละเอียดซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว นั้น 

 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  จึงรายงานผลการประชุมที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้มอ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมให้ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

             ประกาศ ณ วันที่  17 สิงหาคม พ.ศ.๒๕63 
 

 
        (นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) 

                                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 

ครั้งที่ 2/2563 
วันที่  28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ชั้น 2 

 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายสมศักดิ์  แซ่ตัน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
2. นายซ้ง   พงเพา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
3. นางศศิพิชญ์  กิติพัฒน์วิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 1 
4. นายชัยวัฒน ์ ฉัตรมิ่งขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 2 
5. นายมานิตย์  นิยมพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 2 
6. นายเสกสรรค์  แซ่ลิ้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 3 
7. นายมิน  เพชรเอี๊ยะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 5 
8. นายจันทร์ฑูรย์ ธรรมจง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 6 
9. นายกาญจน์  พรานเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 7 
10. นางพวงเพ็ชร ยศส้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 7 
11. นายสิทธิพงศ์ สายสล้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 8 
12. นายสายชล  ดอกรัก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 9 
13. นายสุรเชษฐ  ขุนหมื่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 10 
14. นายสมชาย  หนูนันท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 11 
15. นายไสว  เล่าทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 11 
16. นางอนงค์  มากภู่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 12 
17. นายแผน  โตเอ่ียม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 12 
18. นายสมชาย  ทัพโพธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 13 
19. นายสมบัติ  ม่วงน้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 14 
20. นางสาวน้ าหวาน พิมพา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 14 
21. นายสงคราม  ยอดทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 15  
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอัฏฐพล  เวท ี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 3 
2. นายสุรพล  สร้อยค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 4 
3. นายสิงห์สมบัติ สิงห์งาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 9 
4. นายสมบัติ  ระดมงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 15 

 ผู้ร่วมประชุม 
1. นายชูศักดิ์  เนตรธุวกลุ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
2. นายส าอางค์  ศรัทธาผล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
3. นายเสนอ  ไผ่ล้อม  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
4. นางสาววาสนา นักธรรม  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
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5. นางสาวฐานินทรา อินทนาศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
6. นางกาญจนาพร เกตุทอง  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
7. นางลักขณา  งามยิง่ยวด ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. นายศิวกร  หลิมบุญงาม ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางอรุณศรี  นวนนาง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10. นางสาวศิญาธร เรืองเดช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
11. สิบเอกศักดิ์  จันทนา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
12. นางเพ็ญแข  จันทภูม ิ เจ้าพนักงานธุรการ 

เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 
 - เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นมาพร้อมครบองค์ประชุมแล้ว 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นประธานที่ประชุม บูชาพระรัตนตรัย น าสวดมนต์ กล่าวค าปฏิญาณ
ตนและกล่าวเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   - ไม่มี 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)   
ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 

26 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ   - เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้รายงานผลการตรวจรายงาน 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  การประชุมต่อที่ประชุม 
กรรมการตรวจรายงานฯ  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ท่านสมาชิกสภา 
(นายสมชาย  ทัพโพธิ์)  องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นทุกท่าน กระผมนายสมชาย  ทัพโพธิ์ สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 13 ในนามของคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุม ดังนี้ โดย
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาตรวจรายงาน
การประชุมแล้ว ซึ่งมีมติไม่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยค าหรือเพ่ิมเติมถ้อยค าหรือ
แก้ไขค าผิด ตกหล่นแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมรับรอง 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  สมัยสามัญ          
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 

มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น          
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 
2563 ด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (โดยการยกมือ) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณา 
3.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ชี้แจงเหตุผลและความ
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  จ าเป็นในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

เชิญครับ 
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นายก อบต.   - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น และสมาชิกสภา 
(นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล) องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น กระผม นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
1. หลักการ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่
เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 
“ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึ งฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 
2. เหตุผล   

2.1 ปัญหาด้านน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค ประชาชน หมู่ที่  8 บ้าน            
พุตะเคียน และหมู่ที่ 12 บ้านเขาแดน เป็นพ้ืนที่ที่มีแหล่งกักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 
และมักจะประสบกับปัญหาเมื่อถึงฤดูแล้ง กับทั้งน้ าในล าห้วยและล าคลอง
สาธารณะลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค ใน
ครัวเรือน และเพ่ือการเกษตรกรรม ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

2.2 ปัญหาด้านการคมนาคม ประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 2 
บ้านทุ่งแจง หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น หมู่ที่ 4 บ้านรางเฆ่ หมู่ที่ 5 บ้านวังปลา หมู่ที่ 
6 บ้านหนองปากชัฎ หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง หมู่ที่ 9 บ้านสันดอน  หมู่ที่ 10 บ้าน
ทุ่งเคล็ด  หมู่ที่ 11 บ้านโป่งกก หมู่ที่ 13 บ้านท่าลาบ หมู่ที่ 14 บ้านห้วย
ส าโรง และหมู่ที่ 15 บ้านห้วยตาม่วง เนื่องจากยังเป็นถนนลูกรัง ช ารุดเสียหาย 
บางเส้นถูกน้ าตัดขาดบ่อยครั้ง อันเนื่องมาจากไม่มีท่อระบายน้ า พร้อมทั้งเป็น
ถนนสายที่จ าเป็นในการสัญจรของประชาชนในพ้ืนที่ ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ซึ่งปัจจุบันได้ช ารุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น 
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น้ ากัดเซาะถนนพัง เป็นต้น ซึ่งอาจจะท าให้ประชาชนได้รับอุบัติเหตุจากการใช้
เส้นทางดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการแก้ไขเพ่ือช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
3. สถานะการคลัง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีเงิน
สะสมคงเหลืออยู่ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  จ านวนทั้งสิ้น  
แยกเป็น 
1) เงินสะสม ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 จ านวน 24,899,273.71 บาท 
2) เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  25,706,829.66 บาท 
3) กันเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 3 เดือน จ านวน  3,000,000 บาท 
4) กันเงินสะสมกรณีสาธารณภัย 10%ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
จ านวน  5,800,000.- บาท 
5) เงินสะสมที่ขอจ่าย   จ านวน   7,344,000 บาท  
6) คงเหลือเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้  จ านวน 8,755,273.71 บาท 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและป้องกัน
ผลกระทบที่จะเกิดกับการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ 
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ  
กองช่าง  

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยทุ่งลีต่อจาก
เส้นเดิม หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแฝก ตั้งไว้ 421,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยทุ่งลีต่อจากเส้นเดิม  หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแฝก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 230.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 690.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบทก าหนด) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ระหว่างด าเนินการ 1 ป้าย 
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ  จ านวน 1 ป้าย จ่ายขาดจากเงิน
สะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 1 ) 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 1 จุด สายซอยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 2 บ้านทุ่ง
แจง ตั้งไว้ 719,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 1 จุด สายซอยสามัคคี
ธรรม หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแจง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
300.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1 ,200.00 
ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. จ านวน 1 จุด 1 – Ø 0.40 x 1.00          
(มอก.ชั้น 3 ) จ านวน 7 ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อพร้อมฝังกลบเสร็จ (ตามแบบ 
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก าหนด) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ระหว่าง
ด าเนินการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ป้าย 
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จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 71 ล าดับที่ 8 ) 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดแก้มอ้น 
เส้นบ้านนายวสันต์  ผาค า ถึงบ้านนางดาวเรือง รักพ่วงกลาง หมู่ที่ 3 บ้าน
แก้มอ้น ตั้งไว้ 499,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณหลังวัดแก้มอ้น เส้นบ้านนายวสันต์  ผาค า ถึงบ้านนางดาวเรือง 
รักพ่วงกลาง หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 210.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00 
ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก าหนด) พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ป้าย จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่อง 
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ครั้งที่ 1/2563 ประกาศ ณ 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563) (บรรจุไว้ในบัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หน้าที่ 1 
ล าดับที่ 1) 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 12 บ้านนาง
พิกุล  สุ่มพุก หมู่ที่ 4 บ้านรางเฆ่ ตั้งไว้ 325,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 12 บ้านนางพิกุล สุ่มพุก หมู่ที่ 4 
บ้านรางเฆ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 180.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 540.00 ตร.ม. (ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 1 
ป้าย จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 77 ล าดับที่ 7 ) 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายล าภาชี เชื่อมต่อ
เส้นเดิม (ซอยบ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ 5  บ้านวังปลา ตั้งไว้ 687,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายล าภาชี เชื่อมต่อเส้นเดิม (ซอย
บ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ 5  บ้านวังปลา ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 
380.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,140.00 
ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก าหนด) พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ป้าย จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 
1)   พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 6 ล าดับที ่1) 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางสาลี  
พวงสีทอง หมู่ที่ 6 บ้าน หนองปากชัฏ  ตั้งไว้ 316,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางสาลี  พวงสีทอง หมู่ที่ 6 
บ้านหนองปากชัฏ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 174.00 ม. 
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หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 522.00 ตร.ม. (ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 
1 ป้าย จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)    พ.ศ.2561 – 
2565 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 1) 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายศิริ  
เจียมค า หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง ตั้งไว้ 499,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายศิริ  เจียมค า หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 210.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบทก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างด าเนินการ 
จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ป้าย จ่าย
ขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 86 ล าดับที่ 7 ) 

8. โครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมขยายเขตระบบประปาภายใน
ต าบล หมู่ที่ 8 บ้านพุตะเคียน   ตั้งไว้ 918 ,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงระบบประปาพร้อมขยายเขตระบบประปาภายในต าบล หมู่ที่ 8 บ้าน  พุ
ตะเคียน ติดตั้งท่อ พีวีซี ชนิดปลายบาน ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2½ นิ้ว พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด ระยะทางยาว 4,000.00 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แล้วเสร็จ 
จ านวน 1 ป้าย จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ( บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 – 2565 
หน้าที่ 6 ล าดับที่ 1 ) 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางบุปผา  
จันทร์แก่น หมู่ที่ 9 บ้านสันดอน  ตั้งไว้ 309,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางบุปผา  จันทร์แก่น หมู่ที่ 9 
บ้านสันดอน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 170.00 ม.       
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 510.00 ตร.ม. (ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 
1 ป้าย จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 92 ล าดับที่ 7) 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนาย
ทัน  เชื้อดี หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเคล็ด   ตั้งไว้ 499,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายทัน เชื้อดี หมู่ที่ 10 บ้านทุ่ง
เคล็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 210.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรม
ทางหลวงชนบท ก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างด าเนินการ 
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จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ป้าย จ่าย
ขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 95 ล าดับที่ 4) 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนองพุก – 
โป่งกก หมู่ที่ 11 บ้านโป่งกก ตั้งไว้ 499,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนองพุก – โป่งกก  หมู่ที่ 11 บ้านโป่งกก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 210.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบทก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างด าเนินการ 
จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ป้าย จ่าย
ขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 99 ล าดับที่ 10) 

12. โครงการปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้าน หอถังเหล็กทรงกลม
เก็บน้ า ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. บริเวณบ้านนางน้อย  พันเพชร หมู่ที่ 
12 บ้านเขาแดน ตั้งไว้ 375 ,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบ
ประปาในหมู่บ้าน หอถังเหล็กทรงกลม เก็บน้ าขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. 
บริเวณบ้านนางน้อย  พันเพชร หมู่ที่ 12 บ้านเขาแดน ติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ า 
ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. จ านวน 1 ชุด, ติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ าขนาด 1.5 แรงม้า 220 โวลต์, ตู้คอนโทรลควบคุมระบบ
ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 1 ชุด (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร
น้ าบาดาลก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างด าเนินการ จ านวน 
1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ป้าย  จ่ายขาด
จากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 101 ล าดับที่ 4) 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายสถิต  
บุญประสพ หมู่ที่ 13 บ้านท่าลาบ ตั้งไว้ 461,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายสถิต  บุญประสพ หมู่ที่ 13 
บ้านท่าลาบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 255.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 765.00 ตร.ม. (ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ 
จ านวน 1 ป้าย จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 – 
2565 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 1) 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนาย
ย้วน  ทันใจชน หมู่ที่ 14 บ้านห้วยส าโรง ตั้งไว้ 341,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายย้วน  ทันใจชน หมู่ที่ 
14 บ้านห้วยส าโรง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 188.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 564.00 ตร.ม. (ตามแบบ
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มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ 
จ านวน 1 ป้าย จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 – 
2565 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 1) 

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยกลางบ้าน 
หมู่ที่ 15 บ้านห้วยตาม่วง ตั้งไว้ 476 ,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 15 บ้านห้วยตาม่วง ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ       
มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบทก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างด าเนินการ 
จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ป้าย จ่าย
ขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 
2565 ครั้งที่ 1/2563 ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563) (บรรจุไว้ใน
บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หน้าที่ 2 ล าดับที่ 2) 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ประธานสภาฯ   - ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้ชี้แจงเหตุผลและจ านวน
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  โครงการที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมนั้น ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลแก้มอ้นได้ร่วมกันพิจารณาโครงการตามหลักการเหตุผลและความ
จ าเป็นเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้มอ้นได้พิจารณาและลงมติทีละโครงการ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
ประธานสภาฯ   1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยทุ่งลีต่อจากเส้นเดิม  
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแฝก ตั้งไว้ 421,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยทุ่งลีต่อจากเส้นเดิม หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแฝก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 230.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่         
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 690.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบทก าหนด) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ระหว่างด าเนินการ 1 ป้าย และ
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ  จ านวน 1 ป้าย จ่ายขาดจากเงินสะสม 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 1 ) 

- มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่
ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ 
ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจ านวน 21 ท่าน ครบองค์         
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม 
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ที่ประชุม - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
ซอยทุ่งลีต่อจากเส้นเดิม หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแฝก ตั้งไว้ 421 ,000 บาท(สี่แสน
สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 20 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
(โดยการยกมือ) 

ประธานสภาฯ   - โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า  
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 1 จุด สายซอยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแจง  

ตั้งไว้ 719,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
วางท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 1 จุด สายซอยสามัคคีธรรม          
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแจง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 300.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. จ านวน 1 จุด 1 – Ø 0.40 x 1.00 
(มอก.ชั้น 3 ) จ านวน 7 ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อพร้อมฝังกลบเสร็จ (ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก าหนด) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ระหว่าง
ด าเนินการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ป้าย 
จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 71 ล าดับที่ 8) 

- มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่
ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ 
ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจ านวน 21 ท่าน ครบองค์         
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม 
ที่ประชุม - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม

วางท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 1 จุด สายซอยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 
2 บ้านทุ่งแจง ตั้งไว้ 719,000 บาท  (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
ด้วยคะแนนเสียง 20 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (โดยการยกมือ) 

ประธานสภาฯ   - โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณหลัง
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  วัดแก้มอ้น เส้นบ้านนายวสันต์  ผาค า ถึงบ้านนางดาวเรือง รักพ่วงกลาง   

ตั้งไว้ 499,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
3 บริเวณหลังวัดแก้มอ้น เส้นบ้านนายวสันต์  ผาค า ถึงบ้านนางดาวเรือง           
รักพ่วงกลาง ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร พ้ืนผิวจราจร 
840.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก าหนด) พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ป้าย จ่ายขาดจากเงินสะสม 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ประกาศองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้มอ้น เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 –2565 ครั้งที่ 
1/2563 ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563) (บรรจุไว้ในบัญชีแก้ไข
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้มอ้น หน้าที่ 1 ล าดับที่ 1) 
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- มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่
ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ 
ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจ านวน 21 ท่าน ครบองค์         
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม 
ที่ประชุม - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 

3 บริเวณหลังวัดแก้มอ้น เส้นบ้านนายวสันต์  ผาค า ถึงบ้านนางดาวเรือง          
รักพ่วงกลาง ตั้งไว้ 499,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ด้วย
คะแนนเสียง 20 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (โดยการยกมือ) 

ประธานสภาฯ   - โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 12 บ้าน          
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  นางพิกุล  สุ่มพุก หมู่ที่ 4 บ้านรางเฆ ่ ตั้งไว้ 325,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 12 บ้านนางพิกุล  สุ่มพุก หมู่ที่ 4 
บ้านรางเฆ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 180.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก าหนด) พร้อมติดตั้ งป้ าย
ประชาสัมพันธ์ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ป้าย จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 
2565 หน้าที่ 77 ล าดับที่ 7 ) 

- มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่
ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ 
ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจ านวน 21 ท่าน ครบองค์    
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม 
ที่ประชุม - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         

สายซอย 12 บ้านนางพิกุล  สุ่มพุก หมู่ที่ 4 บ้านรางเฆ่ ตั้งไว้ 325,000 บาท 
(สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 20 เสียง งดออกเสียง 1 
เสียง (โดยการยกมือ) 

ประธานสภาฯ   - โครงการที ่5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายล าภาชี  
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) เชื่อมต่อเส้นเดิม (ซอยบ้านผู้ใหญ่)  ตั้งไว้ 687,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายล าภาชี เชื่อมต่อเส้นเดิม (ซอย
บ้านผู้ใหญ่) ระยะทางกว้าง 3.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร พ้ืนผิวจราจร 
1,140.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก าหนด) 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ป้าย จ่ายขาดจากเงินสะสม 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 6 ล าดับที ่1) 
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- มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่
ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ 
ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจ านวน 21 ท่าน ครบองค์         
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม  
ที่ประชุม - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 

5 สายล าภาชี เชื่อมต่อเส้นเดิม (ซอยบ้านผู้ใหญ่)  ตั้งไว้ 687 ,000 บาท            
(หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 20 เสียง งดออกเสียง 1 
เสียง (โดยการยกมือ) 

ประธานสภาฯ   - โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนาง  
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  สาลี พวงสีทอง หมู่ที่ 6 บ้านหนองปากชัฎ  ตั้งไว้ 316,000 บาท เพ่ือจ่าย 

เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางสาลี  พวงสีทอง หมู่ที่ 
6 บ้านหนองปากชัฎ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 174.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 522.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก าหนด) พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ป้าย จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 
1) พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 1) 

- มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่
ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ 
ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจ านวน 21 ท่าน ครบองค์         
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม 
ที่ประชุม - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ซอยบ้านนางสาลี พวงสีทอง หมู่ที่ 6 บ้านหนองปากชัฎ  ตั้งไว้ 316,000 บาท 
(สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 20 เสียง งดออกเสียง 1 
เสียง (โดยการยกมือ) 

ประธานสภาฯ   - โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้าน 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  นายศิริ  เจียมค า หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง ตั้งไว้ 499,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายศิริ  เจียมค า หมู่ที่ 7 บ้าน 
พุม่วง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 210.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแล้วเสร็จ 
จ านวน 1 ป้าย จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 86 ล าดับที่ 7 ) 
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- มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่
ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ 
ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จ านวน 21 ท่าน ครบองค์         
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม 
ที่ประชุม - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ซอยบ้านนายศิริ  เจียมค า หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง ตั้งไว้ 499,000บาท (สี่แสน 
เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 20 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
(โดยการยกมือ) 

ประธานสภาฯ   - โครงการที่ 8 โครงการปรับปรุง/ต่อเติม ระบบประปาภายในต าบล หมู่ที่ 8  
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) บ้านพุตะเคียน ตั้งไว้ 918,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ต่อเติม ระบบ

ประปาภายในต าบล หมู่ที่ 8 บ้านพุตะเคียน ติดตั้งท่อพีวีซี ชนิดปลายบาน         
ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2½ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ระยะทางยาว 4,000.00 
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย และ
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แล้วเสร็จ จ านวน 1 ป้าย จ่ายขาดจากเงินสะสม 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 1 ) 

- มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่
ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ 
ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จ านวน 21 ท่าน ครบองค์         
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม 
ที่ประชุม - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุง/ต่อเติม ระบบประปาภายใน

ต าบล หมู่ที่ 8 บ้านพุตะเคียน ตั้งไว้ 918,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 20 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (โดยการยกมือ) 

ประธานสภาฯ   - โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้าน             
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  นางบุปผา  จันทร์แก่น หมู่ที่ 9 บ้านสันดอน  ตั้งไว้ 309,000 บาท เพ่ือจ่าย 

เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางบุปผา  จันทร์แก่น หมู่
ที่ 9 บ้านสันดอน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 170.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 510.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก าหนด) พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ป้าย จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 
2565 หน้าที่ 92 ล าดับที่ 7) 

- มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่
ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ 
ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนับองค์ประชุม 
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เลขานุการสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จ านวน 21 ท่าน ครบองค์         
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม 
ที่ประชุม - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ซอยบ้านนางบุปผา  จันทร์แก่น หมู่ที่ 9 บ้านสันดอน  ตั้งไว้ 309,000 บาท 
(สามแสนเก้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 20 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
(โดยการยกมือ) 

ประธานสภาฯ   - โครงการที่ 10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้าน            
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) นายทัน  เชื้อดี หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเคล็ด ตั้งไว้ 499,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายทัน เชื้อดี หมู่ที่ 10 บ้าน
ทุ่งเคล็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 210.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ 
จ านวน 1 ป้าย จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 95 ล าดับที่ 4)  

- มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่
ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ 
ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จ านวน 21 ท่าน ครบองค์         
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม 
ที่ประชุม - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ซอยบ้านนายทัน  เชื้อดี หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเคล็ด ตั้งไว้ 499,000 บาท (สี่แสน
เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 20 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
(โดยการยกมือ) 

ประธานสภาฯ   - โครงการที่ 11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนองพุก  
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) – โป่งกก หมู่ที่ 11 บ้านโป่งกก ตั้งไว้ 499 ,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนองพุก–โป่งกก หมู่ที่ 11 บ้าน 
โป่งกก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 210.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ 
จ านวน 1 ป้าย จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 99 ล าดับที่ 10) 

- มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่
ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ 
ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จ านวน 21 ท่าน ครบองค์         
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม 
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ที่ประชุม - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอยหนองพุก – โป่งกก หมู่ที่ 11 บ้านโป่งกก ตั้งไว้ 499,000 บาท (สี่แสน
เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 20 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
(โดยการยกมือ) 

ประธานสภาฯ   - โครงการที่ 12  โครงการปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้าน หอถังเหล็กทรง 

(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) กลมเก็บน้ า ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร บริเวณบ้านนางน้อย  
พันเพชร หมู่ที่ 12 บ้านเขาแดน ตั้งไว้ 375 ,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้าน หอถังเหล็กทรงกลม เก็บน้ าขนาด 15 
ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร บริเวณบ้านนางน้อย  พันเพชร หมู่ที่ 12 บ้าน          
เขาแดน ตดิตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด 15 ลูกบาศกเ์มตร สูง 15 เมตร จ านวน 
1 ชุด, ติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ าขนาด 1.5 แรงม้า 220 
โวลต์, ตู้คอนโทรลควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 1 ชุด 
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าบาดาลก าหนด) พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ป้าย  จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 
2565 หน้าที่ 101 ล าดับที่ 4) 

- มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่
ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ 
ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จ านวน 21 ท่าน ครบองค์         
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม 
ที่ประชุม - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้าน หอ

ถังเหล็กทรงกลมเก็บน้ า ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. บริเวณบ้านนางน้อย  พัน
เพชร หมู่ที่ 12 บ้านเขาแดน ตั้งไว้ 375,000.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 20 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (โดยการยกมือ) 

ประธานสภาฯ   - โครงการที่ 13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้าน            
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) นายสถิตย์  บุญประสพ หมู่ที่ 13 บ้านท่าลาบ ตั้งไว้ 461,000 บาท เพ่ือ

จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายสถิตย์ บุญประสพ 
หมู่ที่ 13 บ้านท่าลาบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 255.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 765.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก าหนด) พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ป้าย จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 
1) พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 1) 

- มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่
ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ 
ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนับองค์ประชุม 
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เลขานุการสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จ านวน 21 ท่าน ครบองค์         
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม 
ที่ประชุม - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ซอยบ้านนายสถิตย์  บุญประสพ หมู่ที่ 13 บ้านท่าลาบ ตั้งไว้ 461,000 บาท 
(สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 20 เสียง งดออกเสียง 1 
เสียง (โดยการยกมือ) 

ประธานสภาฯ   - โครงการที่ 14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้าน           
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) นายย้วน  ทันใจชน หมู่ที่ 14 บ้านห้วยส าโรง ตั้งไว้ 341,000 บาท เพ่ือ

จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายย้วน  ทันใจชน 
หมู่ที่ 14 บ้านห้วยส าโรง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
188.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 564.00 
ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก าหนด) พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ป้าย จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 
1) พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 1) 

- มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่
ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ 
ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจ านวน 21 ท่าน ครบองค์         
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม 
ที่ประชุม - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ซอยบ้านนายย้วน  ทันใจชน หมู่ที่ 14 บ้านห้วยส าโรง ตั้งไว้ 341 ,000 บาท 
(สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 20 เสียง งดออกเสียง 1 
เสียง (โดยการยกมือ) 

ประธานสภาฯ   - โครงการที่ 15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย          
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  กลางบ้าน หมู่ที่ 15 บ้านห้วยตาม่วง ตั้งไว้ 476,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 15 บ้านห้วยตาม่วง 
ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร พ้ืนผิวจราจร 800.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก าหนด) พร้อมติดตั้ งป้าย
ประชาสัมพันธ์ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ป้าย จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่อง แก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ครั้งที่ 1/2563 ประกาศ ณ วันที่ 
18 พฤษภาคม 2563) (บรรจุไว้ในบัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หน้าที่ 2 ล าดับที่ 2) 

- มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่
ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ 
ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนับองค์ประชุม 
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เลขานุการสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจ านวน 21 ท่าน ครบองค์         
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม 
ที่ประชุม - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ซอยกลางบ้านหมู่ที่ 15 บ้านห้วยตาม่วง ตั้งไว้ 476,000 บาท (สี่เจ็ดหมื่นหก
พันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 20 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (โดยการยกมือ) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   - มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นท่านใดมีจะเสนอแนะ
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  หรือซักถามหรือไม ่หากไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา   11.00น. 

 

จ่าเอก      ทวีศักดิ์   ภู่ทอง   ผู้จดรายงานการประชุม 
   (ทวีศักดิ์   ภู่ทอง) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
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