
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
สมัยสามัญสมัยที่  2/2563  ครั้งที่  ๑ 
วันจันทร์ที่  30  เมษายน  พ.ศ.๒๕63 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 

 
1 นายสมศักดิ์   สัมนา ประธานสภา  อบต.  ห้วยโจด 
2 นายกฤษดี   ฤกษ์ด ี รองประธานสภา อบต. ห้วยโจด 
3 นายราเชน  ขันตรีจิตร์ เลขานุการสภา  อบต.ห้วยโจด 
4 นายวัชรินทร์  พันธะกุล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
5 นายจรูญ   บ่อทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
6 นายห่อ   ท าการสม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
7 นายสัญชัย   นามแย้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
8 นายวิโรจน์   ปุ้ยนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
9 นายค าหล้า  ปั่นแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
10 นายทองใส   ท าแกว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
11 นายสมชาญ  เจิมขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
12 นายณรงค์  บ่อทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 
13 นายสมคิด   จ ารัส สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
14 นายสมปอง   อุตตเสนต์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

 
1 นายวิชัย  บรรณสาร นายก อบต.ห้วยโจด 
2 นายกิจจา  แซ่ตั้น รองนายก อบต.ห้วยโจด 
3 นายลือชัย  จันทรมาลา รองนายก อบต.ห้วยโจด 
4 นายศานติ  วงษ์สอาด หัวหน้าส านักงานปลัด 
5 นายกุศล  คนฉลาด นายช่างโยธา 
6 นางสาวพุทธรักษา  จ านงค์จิตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
7 นางสาวรจนา  แสงทวี นิติกร 
8 นางสาวญาณิศา  นามวงษ์ นักวิเคราะห์ฯ 
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เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
  เมื่อถึงเวลาประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เชิญสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เข้าร่วมประชุมฯ  และเชิญนายสมศักดิ์  สัมมนา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจด  จุด  เทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย  และเป็นผู้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  สมัย
สามัญสมัยที่  2/2563  ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1.1  กรณีเร่งรัดติดตามเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต  ดังนั้นเพ่ือเป็น
การก ากับดูแล  ป้องกรามการกระท าทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงานของรัฐและเพ่ือให้
ผู้บริหารของหน่วยงานไดรับทราบข้อมูล  อ าเภอวัฒนานครจึงขอแจ้งรายงานดังกล่าวให้
รับทราบเพ่ือก าหนดมาตรการ  หรือก ากับดูแลการกระท าทุจริตที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งเร่งรัด
การด าเนินการทางแพ่ง  อาญาและวินัยเจ้าหน้าที่ผู้กระท าความผิดต่อไปนะครับ  ซึ่งขอ 
อบต.ห้วยโจดของเราไม่มีการกระท าดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับ 
 1.2  ประกาศเลื่อนก าหนดการตรวจเลือกทหาร  ประจ าปี   2563  จาก
ก าหนดการเดิมออกไปเป็นวันที่  23  กรกฎาคม  2563  ถึงวันที่  23  สิงหาคม  2563  
ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นการแจ้งบุคลากรในสังกัดและประชาสัมพันธ์พร้อมปิดประกาศเพ่ือให้ทหาร
กองเกินและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงสาเหตุตลอดจนข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของทหารกองเกิน
ที่อยู่ในก าหนดเข้ารับการตรวจเลือกทหาร  ประจ าปี  25632 
 1.3  ขออนุญาตวางท่อประปาในเขตทางขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี  2563  
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)ให้ด าเนินการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า  พื้นที่ต าบลห้วยโจด  อ าเภอ
วัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องวางท่อประปา
ผ่านถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้วิธีการขุดวางข้ามถนน  ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ส าหรับความช ารุดเสียหายอัน
เนื่องมาจากการด าเนินการครั้งนี้  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานครจะควบคุมการจัด
ซ่อมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยต่อไป  ส าหรับวันลงมือด าเนินการตามโครงการจะได้แจ้งให้
ทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  สมัย
สามัญสมัยที่  2/2563  ครั้งที่  ๑  ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2563  หาก
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ  ให้ขอมติที่ประชุมสภาฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  ๓๓  วรรคสอง 

มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องพิจารณา 
3.1  ติดตามผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ครั้งที่  1 
(รอบเมษายน) 

/ผลการด าเนินงาน... 
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 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม  2562 – 
31 มีนาคม 2563) 

1. โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  งบประมาณที่ตั้งไว้  จ านวน  
74,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง  จ านวน  74,000  บาท  จ่ายจากเงินสะสม 

2. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3  จ านวน  5  
สายทาง  งบประมาณที่ตั้งไว้  จ านวน  260,000บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง  จ านวน  
260,000  บาท  จ่ายจากเงินสะสม 

3. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 จ านวน  7  
สายทาง  งบประมาณที่ตั้งไว้  จ านวน  496,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง  จ านวน  
496,000  บาท  จ่ายจากเงินสะสม 

4. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  จ านวน  15  
สายทางงบประมาณที่ตั้งไว้  จ านวน  490,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง  จ านวน  
490,000  บาท  จ่ายจากเงินสะสม 

5. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2  จ านวน  5  
สายทางงบประมาณที่ตั้งไว้  จ านวน  454,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง  จ านวน  
454,000  บาท  จ่ายจากเงินสะสม 

6. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4  จ านวน  15  
สายทางงบประมาณที่ตั้งไว้  จ านวน   498,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง  จ านวน  
498,000  บาท  จ่ายจากเงินสะสม 

7. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5  จ านวน  10  
สายทางงบประมาณที่ตั้งไว้  จ านวน  464,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง  จ านวน  
464,000  บาท  จ่ายจากเงินสะสม 

8. โครงการก่อสร้างถนนดิน  พร้อมลงลูกรัง  พร้อมวางท่อระบายน้ า เส้นสุวรรณ
ศรไปหนองหว้า หมู่ที่ 5  งบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน  336,000  บาท  งบประมาณที่จ่าย
จริงจ านวน   336,000  บาท  จ่ายจากเงินสะสม 

9. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  10  เมตร  
งบประมาณที่ตั้งไว้จ านวน  121,000บาทงบประมาณที่จ่ายจริง  จ านวน121,000  บาท  
จ่ายจากเงินงบประมาณ 

10. โครงการปรับปรุงส านักงานกองช่าง  ขนาดกว้าง  8  เมตร  ยาว  9  เมตร 
พร้อมครุภัณฑ์ส านักงานงบประมาณที่ตั้งไว้จ านวน  438,000  บาทงบประมาณที่จ่ายจริง
จ านวน  438,000  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณ 

11. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง  หมู่ที่ 2  บ้านหนองป่าหมากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้จ านวน  332,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริงจ านวน  332,000  บาท  จ่ายจากเงิน
สะสม 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นอนามัย  หมู่ที่ 1งบประมาณ
ที่ตั้งไว้  จ านวน  447,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริงจ านวน  447,000  บาท  จ่ายจาก
เงินสะสม 

 
/13.โครงการ... 
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13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไปวัดหนองคู ต่อยอดช่วงที่ 4  
หมู่ที่ 6งบประมาณท่ีตั้งไว้จ านวน  435,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริงจ านวน  435,000  
บาท  จ่ายจากเงินสะสม 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมวางท่อระบายน้ าเส้นบ้าน
เทิดไท้  หมู่ที่ 1  งบประมาณที่ตั้งไว้จ านวน  342,000  บาท  งบประมาณท่ีจ่ายจริงจ านวน  
342,000  บาท  จ่ายจากเงินสะสม 

15. โครงการก่อสร้างรั้วล้อมแก้มลิงพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลปู่ด า  หมู่ที่ 
3งบประมาณท่ีตั้งไว้  363,000บาทงบประมาณท่ีจ่ายจริง  363,000บาทจ่ายจากเงินสะสม 

16. โครงการวางท่อระบายน้ า  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 เส้นทางถนนสุวรรณศร
ทิศใต้งบประมาณที่ตั้งไว้จ านวน   1,155,000  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริงจ านวน  
1,155,000  บาท  จ่ายจากเงินสะสม 

17. โครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติงบประมาณที่ตั้งไว้  จ านวน  16,850  
บาท  งบประมาณท่ีจ่ายจริงจ านวน  16,850  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณ 

18. โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่งบประมาณที่ตั้งไว้  จ านวน  900  
บาท  งบประมาณท่ีจ่ายจริงจ านวน  900  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณ 

19. โครงการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯงบประมาณที่ตั้งไว้  จ านวน  
20,530  บาท  งบประมาณท่ีจ่ายจริงจ านวน  20,530  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณ 

20. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติงบประมาณที่ตั้งไว้จ านวน  80,000  บาท  
งบประมาณท่ีจ่ายจริงจ านวน  80,000  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณ 

21. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันงบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน  
3,000  บาท  งบประมาณท่ีจ่ายจริงจ านวน  3,000  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณ 

22. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯงบประมาณท่ีตั้งไว้  จ านวน  455,050  บาท  
งบประมาณท่ีจ่ายจริง จ านวน 455,050  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณ 

23. โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังฯงบประมาณท่ีตั้งไว้  จ านวน  50,000  
บาท  งบประมาณท่ีจ่ายจริงจ านวน  50,000  บาท  จ่ายจากเงิน สปสช. 

24. โครงการคลองสวย น้ าใส งบประมาณที่ตั้ งไว้จ านวน   50,000  บาท  
งบประมาณท่ีจ่ายจริง  จ านวน  50,000  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณ 

25. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศพด.งบประมาณท่ีตั้งไว้  จ านวน14,405  บาท  
งบประมาณท่ีจ่ายจริง  จ านวน  14,405  บาทจ่ายจากเงินงบประมาณ 

26. โครงการกีฬาและนันทนาการเด็ก ศพด. 3  แห่งงบประมาณที่ตั้งไว้จ านวน  
19,980 บาท  งบประมาณท่ีจ่ายจริง จ านวน  19,980  บาท  จ่ายจากเงินงบประมาณ 

27. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโร
น่า 2019 และการจัดท าหน้ากากอนามัยฯงบประมาณที่ตั้งไว้จ านวน  84,530  บาท  
งบประมาณที่จ่ายจริง จ่ายจากเงินสะสมจ านวน  27,130  บาท  จ่ายจากเงิน สปสช.  
จ านวน  57,400  บาท   

 
 

/28.โครงการ... 
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28. โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวานฯงบประมาณ
ที่ตั้งไว้จ านวน  11,800  บาท  งบประมาณท่ีจ่ายจริง  11,800  บาทจ่ายจากเงิน สปสช. 

29. โครงการจัดตั้งด่านชุมชนเพ่ือป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของการ
ติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019  งบประมาณที่ตั้งไว้จ านวน  23,922  บาท  งบประมาณที่จ่ายจริง
จ านวน  23,922  บาท  จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๓.2  พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี  พ.ศ.2563  (เพ่ิมเติม)  รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น  
525,000  บาท(ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

    การจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบเบิกจ่ายข้อ 89 ประกอบหนังสือสั่งการ  ที่  มท 
0808.4/ว 3161  ลงวันที่  12 ตุลาคม  2553 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินสะสมของอปท. นั้น 

1) อปท.อาจใช้จ่ายเงินสะสมโดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นให้ระบุวัตถุประสงค์ใน
การใช้จ่ายเงินให้ชัดเจนและให้ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับเป็นส าคัญ 

2) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเป็นกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงหากไม่กระท าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้หรือกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมของ
ประชาชนในพ้ืนที่หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือเป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หากเป็นโครงการเพื่อการลงทุนเช่นค่าก่อสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินหรือโครงการที่ใช้
วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูงให้พิจารณาจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายก่อนเป็นล าดับแรกหรือ
โอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายไว้แล้วแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงิน
สะสมสมทบเพ่ือการนั้นได ้

หากพิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชนหรือการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพ้ืนที่และไม่อาจรอ
จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีต่อไปได้ก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมได้โดยจะต้อง
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีเงินสะสมคงเหลือ
เพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว 

พิจารณาโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  2563(เพ่ิมเติม)  
จ านวน  3  โครงการ  รายละเอียดดังนี้ 

1) โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  หมู่ที่  4  ขนาดกว้าง  
52.00  เมตร  ยาว  52.00  เมตร  สูงโดยเฉลี่ย  0.85  เมตร  โดยท าการถางป่าขุดตอขนาด
กลาง  พ้ืนที่  2,704  ตร.ม.  และท าการถมดินปรับระดับโดยมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า  
2,298  ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,704  ตร.ม.  งบประมาณ  85,000  บาท 

 
/เหตุผลความจ าเป็น... 

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากว่าตามโครงการลานกีฬาเอนกประสงค์ดังกล่าวนั้น  
ในเนื้องานมันไม่มีการถมดิน  แต่ว่าสภาพพ้ืนที่ของที่ดินที่จะด าเนินการก่อสร้างนั้นเป็นพ้ืนที่
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ลุ่มต้องมีการถมดินเพ่ือไม่ให้น้ าท่วม  ประกอบกับพ้ืนที่ที่ทางโรงเรียนได้อนุญาตให้เรา
ด าเนินการก่อสร้างนั้นเป็นป่ามะม่วงบริเวณด้านหน้าโรงเรียน  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการ
ด าเนินปรับพ้ืนที่ดินและขุดตอต้นไม้ด้วยครับ  ดังนั้น  ถ้าไม่มีการด าเนินการเพื่อจ่ายขาดเงิน
สะสมดังกล่าวก็จะท าให้เราไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ได้  หรือ
หากปล่อยให้ท าไปแล้วก็จะท าให้ไม่มาตรฐานและจะช ารุดได้ง่ายในอนาคตครับ  ก็ขอให้ที่
ประชุมพิจารณาด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  12  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
2) โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  บ้านบ่อนางชิง  ช่วงบ้าน

นายบุญเพ็ง  ถึงคลองนางชิง  วางท่อระบายน้ า  คสล.ขนาด  0.60x1.00  เมาตร  พร้อมบ่อ
พักขนาด  1.04x1.04  เมตร  ยาว  225  เมตร  งบประมาณ  396,000  บาท 

เหตุผลความจ าเป็น  สืบเนื่องจากว่ามีการร้องเรียนกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจดได้ด าเนินการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  เป็นเหตุให้น้ าเสียต่าง ๆ ไหลลงไป
รวมอยู่ที่หน้าบ้านของนายบุญเพ็งประกอบกับช่วงนี้มีฝนตกและเริ่มเข้าฤดูฝนแล้วหากมีฝน
ตกลงมาจะท าให้มีน้ าไหลไปรวมตัวอยู่เป็นจ านวนมาก  ดังนั้นเพ่ือเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีการวางท่อระบายน้ าให้ไหลไปสู่แม่น้ าทางด้านหลังบ้าน
ของนายบุญเพ็ง  และกรณีดังกล่าวนายบุญเพ็งก็ได้ยินยอมให้เราด าเนินการได้โดยสะดวก
ครับ  ก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วยครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  12  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
3) โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  หมู่ที่  3  บ้านคลองยาง  

ขนาดกว้าง52.00  เมตร  ยาว  52.00  เมตร  สูงโดยเฉลี่ย  0.30  เมตร  โดยท าการถมดิน
ปรับระดับโดยมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า  811  ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
2,704  ตร.ม.  งบประมาณ  44,000  บาท 

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากว่าตามโครงการลานกีฬาเอนกประสงค์ดังกล่าวนั้น  
ในเนื้องานมันไม่มีการถมดิน  แต่ว่าสภาพพ้ืนที่ของที่ดินที่จะด าเนินการก่อสร้างนั้นเป็นพ้ืนที่
ลุ่มต้องมีการถมดินเพ่ือไม่ให้น้ าท่วม  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินปรับพ้ืนที่ดินหากไม่มี
การด าเนินการเพ่ือจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวก็จะท าให้เราไม่สามารถด าเนินการก่อสร้าง
ลานกีฬาเอนกประสงค์ได้  หรือหากปล่อยให้ท าไปแล้วก็จะท าให้ไม่มาตรฐานและจะช ารุด
ได้ง่ายในอนาคตครับ  ก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วยครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  12  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา  16.30  น. 
 

 (ลงชื่อ)       นายราเชน  ขันตรีจิตร์          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายราเชน  ขันตรีจิตร์) 

          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
/คณะกรรมการ... 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง 
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(ลงชื่อ)       นายจรูญ  บ่อทอง        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายจรูญ  บ่อทอง)     

 
(ลงชื่อ)      นายทองใส  ท าแกว         กรรมการ 

     (นายทองใส  ท าแกว) 
 

(ลงชื่อ)     นายวิโรจน์  ปุ้ยนอก       กรรมการ 
        (นายวิโรจน์  ปุ้ยนอก) 
   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่  1/2563   เมื่อวันที่  13   กุมภาพันธ์  2563  ได้
รับรองรายงานการประชุมแล้ว  ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่  2/2563  เมื่อวันที่  30  เมษายน  2563  จึงได้ลง
ลายมือชื่อรับรองไว้ เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ   
 

   (ลงชื่อ)       นายสมศักดิ์  สัมนา         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายสมศักดิ์  สัมนา)   

                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    


