
 
 

- ส ำเนำ – 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่ 

สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2/2562   คร้ังที่ 1 
วันที่  13  เดือน พฤษภำคม  พ.ศ. 2562 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่ 
ผู้มำประชุม 
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นายด่อง  จนัอ่อน 
นายบัวเรียน    ห้าวจนัทึก 
นายบุญจันทร์  มันสาบุญ 
นายภาณุวัฒน์  เฉียบแหลม 
นางสาวอุไรวรรณ  ดาเยอ 
นายบัวสี  ปัสสาวะสังข ์
นายถม  ค ากอง 
นายจ าปา    ปสัสาระกัง 
นายพนิ พินไธสง 
นายสดุตา  สารรัตน ์
นายส าเริง  แสงศิร ิ
นายหลง  สงฆัง 
นายอ  า  สงฆัง 
นายสมศรี  สงิห์เทพ 
นางสาวฑิฆัมพร  พรมด ี
นายฉลาด  บรรยง 
นายประยุทธ  แพไธสง 
นายหวัน  สีหามาตย ์
นายเลื อน  ศรีจันทร์ 
นายบุญโฮม  หลุ่มใส 
นายประยุทธ    ทดุปอ 
นางแตน  เมืองขวา 
นางนวลออง  พินไธสง 
นางจารุวรรณ  ขันภักดี 
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล 
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ผู้ไม่มำ 
นางสาวอุไรวรรณ ดาเยอ 
นายพนิ พินไธสง 
นายหลง  สงฆัง 
นางนวลออง พินไธสง 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
นายวิทยา จนัทร์เอน 
นายสนุทร โทแหล่ง 
นายวนัชัย  พนิไธสง 
นายเพิ ม  ปะทานัง 
นายเวิน พรมหาญ 
นายอุเทน จนัทาส ี
นางพชัรินทร์ สามคุ้มพิมพ์ 
นางนันทชิา  ค าสอนจิก 

 
ส.อบต.ม.2 
ส.อบต.ม.4 
ส.อบต.ม.6 
ส.อบต.ม.12 
 
 
ก านันต าบลดอนดู ่
ผญบ.ม.7 
คณะกรรมการพัฒนาฯ 
คณะกรรมการพัฒนาฯ 
คณะกรรมการพัฒนาฯ 
เกษตรอ าเภอ 
รองปลัด อบต.ดอนดู ่
นักวิเคราะห์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
วิทยา จนัทร์เอน 
สุนทร โทแหลง่ 
วันชัย  พนิไธสง 
เพิ ม  ปะทานัง 
เวิน พรมหาญ 
อุเทน จันทาส ี
พัชรินทร์ สามคุ้มพิมพ ์
นันทชิา  ค าสอนจิก 

 

 
เริ่มประชุมเวลำ   09.30 น. 

ระเบียบวำระที่  1 เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ 

นายด่อง จนัอ่อน  กล่าวสวสัดีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ทุกท่าน ที ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมใน 
ประธานสภาฯ  วันนี้ และชี้แจงรายละเอียด 

1. ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้ขอนุญาตุนายอ าเภอหนองสองห้อง ขอเปิดสมัยประชุม
วิสามัญ สมยัที  2 ประจ าปี 2562 ซึ ง นายอ าเภอหนองสองห้องได้ อนุญาตให้เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู ่สมัยวิสามัญ สมัยที  2/2562 ตั้งแต่วันที  13 พฤษภาคม 2562 เป็น
ต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน  ซึ งได้ก าหนดประชุมในวันนี้ คือวันที  13 พฤษภาคม 2562  

2. การประชุมในวันนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ขาดประชุม จ านวน 3 ท่าน คือ  
1. นางสาวอุไรวรรณ ดาเยอ 
2. นายพนิ พินไธสง 
3. นายหลง  สงฆัง 
4. นางนวลออง พินไธสง 
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3. ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ หรือเปิด

เป็นระบบสั น เพื อให้เกียรติที ประชุม ครับ 
 

ระเบียบวำระที่  2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2/2562 
   เมื่อวันที่  10 เดือน เมษำยน  พ.ศ.2562 
นายด่อง จนัอ่อน  ได้เชิญเลขานุการสภาฯอา่นรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  
นายทวีศักดิ์  บุญกุศล ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมยัที  2/2562  เมื อวันที  10  เดือน เมษายน 
ปลัด อบต./เลขาฯ  พ.ศ. 2562 จนครบทุกวาระ 
นายด่อง จนัอ่อน  ตามที ไดท้่านเลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  สมัยวสิามัญ สมัยที   
ประธานสภาฯ  2/2562  เมื อวันที  10 เมษายน 2562   ไปแล้วนั้น คณะกรรมการสภาท้องถิ นได้ตรวจ 
   รายงานการประชุมแล้ว  จึงขอให้ที ประชุมตรวจดูวา่ต้องการแก้ไขถ้อยค าใดหรือไม่    เมื อ 
   ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ลงมติรับรองต่อไป มีสมาชิกทา่นใด 
   จะเพิ มเติมอีกหรือไม่  เมื อไม่มีขอมติที ประชุม 
 
มติที่ประชุม  ให้การรับรองเป็นเอกฉันทใ์นการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562   

เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562 
  

ระเบียบวำระที่ 3  เรื่อง กระทู้ถำม   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวำระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวำระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
    

5.1  การพิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
นายด่อง จนัอ่อน  ในวาระนี้ก็จะเป็นการพิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  
ประธานสภาฯ  2562   รายละเอียดได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ขอเชิญพิจารณาไปพร้อมกัน  

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ได้ เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงพื้นฐาน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการดังนี้ต่อไปนี้ 
 

ข้อ 7 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 488,000.- บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 จ านวน 2 สายทาง ดังนี้ 

- สายทางที่ 1 ทางสายวิรัส  เริ่มท าการจากจุดเชื่อม ทช.ขก. 3020  ถึงระยะยาว 200 เมตร  ขนาดกว้าง 3.3 เมตร ยาว 
150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
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- สายทางที่ 2 ทางสายหัวหนอง-ปอแดง เริ่มท าการจากจุดเชื่อม ทช.ขก.3020 (ตรงข้ามปั้มน้ ามัน) 57 ถึงระยะยาว 50 

เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
      หรือด าเนินงานถนนผิวคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695  ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย หรือตามแบบที่ อบต.ดอนดู่ ก าหนด 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 15-16 ล าดับที่ 7 
 
ข้อ 12 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12 งบประมาณ 345,200.- บาท  เพื่อ

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12 จ านวน 2 สายทาง ดังนี้ 
-สายทางที่ 1 ซอยอร่าม เริ่มจากจุดเชื่อมถนนสายรอบบ้านถึงระยะยาว 50 เมตร และซอยจานผัน เริ่มจากจุดเชื่อมถนน

สายรอบบ้านถึงระยะยาว 50 เมตร ยาวรวม 100 เมตรขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
-สายทางที่ 2 ซอยหนูกัณ เร่ิมจากจุดเชื่อมถนนสายรอบบ้านด้านทิศเหนือถึงระยะยาว 50 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 

50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
      หรือด าเนินงานถนนผิวคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย หรือตามแบบที่ อบต.ดอนดู่ ก าหนด 
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 
     -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 23 ล าดับที ่12 
 

******และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ได้มีมติเห็นชอบให้  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าป ี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อคราวสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 7 เดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น  ตามระเบียบ : กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2541 ข้อ 29  
 เหตุผลความจ าเป็นที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง : เปลี่ยนแปลงเพราะการคิดค านวณต่างวิธีกันตามแบบสรุปผล
การงบประมาณราคาก่อสร้างแบบ ปร.4 และ ปร.5 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบการก่อสร้าง
ของกรมปกครองกระทรวงมหาดไทย 
รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงพื้นฐาน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการดังนี้ต่อไปนี้ 

 
ข้อ 7  โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 จ านวน 2 สายทาง  สายทางที่ 1ทาง

สายวิรัส เริ่มท าจากจุดเชื่อม ทช.ขก.3020ขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  ไหล่ทางดินข้างทางกลบ
ดินตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร  สายทางที่ 2 ทางสายหัวหนอง-ปอแดง เร่ิมท าจากจุดเชื่อม ทช.ขก.
3020 (ตรงข้ามปั้มน้ ามัน) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้ายด าเนินการตามแบบแปลน อบต.ก าหนด  งบประมาณ จ านวน  388,000.- บาท  

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 15-16 ล าดับที่ 7 
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ข้อ 12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12  สายทางที่1 ซอยอร่าม เริ่มจากจุดเชื่อม

ถนนสายรอบบ้านถึงระยะยาว 50 เมตร และซอยจานผัน  เริ่มจากจุดเชื่อมถนนสายรอบบ้านถึงระยะยาว 50 เมตร ยาวรวม 100 
เมตร ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ไหล่ทางดินข้าง
ทางกลบดินตามสภาพ  สายทางที่ 2 ซอยหนูกัณ เริ่มจากจุดเชื่อมถนนสายรอบบ้านด้านทิศเหนือถึงระยะยาว 50 เมตร ขนาด  
กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ไหล่ทางดินข้าง  ทางกลบดิน
ตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  ด าเนินการตามแบบแปลน 
อบต.ดอนดู่ ก าหนด  งบประมาณ จ านวน  280,000.- บาท  
     -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
    -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 23 ล าดบัที่ 12 
 

*** และองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  ได้รับหนังสือจาก ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 
2562 เร่ือง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 และหนังสือจาก ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนดู่เหนือ หมู่
ที่ 12 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง และสถานที่ก่อสร้าง ถนน คสล. ม.12 ต.ดอนดู่ และ
การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ในครั้งนี้ เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2541 ข้อ 29 รายละเอียดดังนี้ 

   
1. ข้อความเดิม 

โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 จ านวน 2 สายทาง   
- สายทางที่ 1 ทางสายวิรัส เร่ิมท าจากจุดเชื่อม ทช.ขก.3020ขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร   
- สายทางที่ 2 ทางสายหัวหนอง-ปอแดง เริ่มท าจากจุดเชื่อม ทช.ขก.3020 (ตรงข้ามปั้มน้ ามัน) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้ายด าเนินการตามแบบแปลน อบต.
ก าหนด  งบประมาณ จ านวน  388,000.- บาท 

     ข้อความใหม ่
 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 จ านวน 2 สายทาง   

- สายทางที่ 1 ทางสายหลังปั๊มน้ ามัน เริ่มท าจากจุดเชื่อม ทช.ขก.3020 ขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร  ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร   

- สายทางที่ 2 ทางสายหัวหนอง-ปอแดง เริ่มท าจากจุดเชื่อม ทช.ขก.3020 (ตรงข้ามปั้มน้ ามัน) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้ายด าเนินการตามแบบแปลน อบต.
ก าหนด  งบประมาณ จ านวน  388,000.- บาท 
2. ข้อความเดิม 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12   

- สายทางที่1 ซอยอร่าม เร่ิมจากจุดเชื่อมถนนสายรอบบา้นถึงระยะยาว 50 เมตร และซอยจานผนั  เร่ิมจากจุดเชื่อมถนนสาย
รอบบ้านถึงระยะยาว 50 เมตร ยาวรวม 100 เมตร ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ไหล่ทางดนิข้างทางกลบดินตามสภาพ   

- สายทางที่ 2 ซอยหนูกัณ เร่ิมจากจุดเชื่อมถนนสายรอบบ้านด้านทิศเหนือถึงระยะยาว 50 เมตร ขนาด  กวา้ง 4 เมตร ยาว 
50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ไหล่ทางดนิขา้ง  ทางกลบดนิตามสภาพ  
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พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จ านวน 1 ปา้ย  ด าเนนิการตามแบบแปลน อบต.
ดอนดู่ ก าหนด  งบประมาณ จ านวน  280,000.- บาท 
 
ข้อความใหม่ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12   

- สายที่ 1 เริ่มจากจุดเชื่อมถนนสายรอบบ้าน กว้าง 3 เมตร ยาว 58 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
- สายที่ 2 ซอยหนูกัน เร่ิมจากจุดเชื่อมสายรอบบา้น ดา้นทิศเหนอื กว้าง 4 เมตร ยาม 81.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ไหล่ทางดนิขา้ง  ทางกลบดนิตามสภาพ พรอ้มติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ป้าย  ด าเนินการตามแบบแปลน อบต.ดอนดู่ ก าหนด  งบประมาณ 
จ านวน  280,000.- บาท 
ในการนี้จึงขออ านาจสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธิีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2541 ข้อ 29  การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคณุภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาที่อยู่ในที่ประชุม ทั้งหมด  จ านวน 20 ท่าน  และมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ

อนุมัติการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562โดยมีคะแนน
เสียง  ดังนี้ 

-  เห็นชอบ  19  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
-  งดออกเสียง  1  เสียง 
-  ไม่อยู่ในที่ประชุม -  เสียง 
-  ขาดประชุม  4  เสียง 

 
ระเบียบวำระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
นายด่อง จนัอ่อน  ในวาระนี้ก็อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกทา่นใด มีข้อสงสยัหรืออยากซักถามอะไรเพิ มเติม 
ประธานสภาฯ  หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดสงสยัหรือซักถามอะไร ผมขอปิดการประชุมครับ 

 

 
เลิกประชุมเวลำ   13.30  น. 
 

    

ลงชื อ       ทวีศักดิ์  บุญกุศล         ผู้บันทึกรายงานการประชมุ 

                                            (นายทวีศักดิ์  บุญกุศล)  

                                               เลขานุการสภาฯ 
 

ลงชื อ        ด่อง จันอ่อน        ผู้ตรวจ 

               (นายด่อง   จนัอ่อน) 

        ประธานสภาฯ 
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                 ตรวจแล้ว                สมบูรณ์ครบถ้วน  
    ไม่ครบถ้วน  แก้ไขเรื อง 1……………………………………... 
            2…………………………………….…. 
 
ลงชื อ    อุไรวรรณ ดาเยอ    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม          ลงชื อ    เลื อน  ศรีจันทร ์   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

           (นางสาวอไุรวรรณ  ดาเยอ)               (นายเลื อน  ศรีจนัทร์) 

 

ลงชื อ    หวัน  สีหามาตย์    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                                    (นายหวนั  สีหามาตย์) 

 
 

 
  
 

 
 
 

 

 
 
 


