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รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่ 
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3/2563 คร้ังที่ 1 
วันที่ 1  เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่ 
ผู้มำประชุม 
ล ำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

 
1. 
2. 

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

ผู้ไม่มำ 
นายหลง สงฆัง 
นางสาวฑิฆัมพร พรมดี 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต.ม.1 
สมาชิก อบต.ม.2 
สมาชิก อบต.ม.2 
สมาชิก อบต.ม.3 
สมาชิก อบต.ม.4 
สมาชิก อบต.ม.4 
สมาชิก อบต.ม.5 
สมาชิก อบต.ม.5 
สมาชิก อบต.ม.6 
สมาชิก อบต.ม.6 
สมาชิก อบต.ม.7 
สมาชิก อบต.ม.7 
สมาชิก อบต.ม.8 
สมาชิก อบต.ม.9 
สมาชิก อบต.ม.9 
สมาชิก อบต.ม.10 
สมาชิก อบต.ม.10 
สมาชิก อบต.ม.11 
สมาชิก อบต.ม.12 
สมาชิก อบต.ม.12 
ปลัด อบต.ดอนดู/่เลขาฯ 
 
สมาชิก อบต.ม.6 
สมาชิก อบต.ม.6 
 

ด่อง  จันอ่อน 
บัวเรียน    ห้าวจันทึก 
บุญจันทร์  มนัสาบุญ 
ภาณุวัฒน์  เฉียบแหลม 
อุไรวรรณ  ดาเยอ 
บัวสี  ปสัสาวะสังข ์
จ าปา    ปัสสาระกัง 
พิน พินไธสง 
สุดตา  สารรัตน ์
ส าเริง  แสงศิร ิ
................................... 
อ  า  สงฆัง 
สมศรี  สิงห์เทพ 
.................................... 
ประยุทธ  แพไธสง 
หวัน  สีหามาตย ์
เลื อน  ศรีจันทร์ 
บุญโฮม  หลุ่มใส 
ประยุทธ    ทุดปอ 
แตน  เมืองขวา 
นวลออง  พินไธสง 
จารุวรรณ  ขันภักดี 
ทวีศักดิ์ บุญกุศล 
 
หลง สงฆัง 
ฑิฆัมพร พรมดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำประชุม 
 
 

ลำประชุม 
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ล ำดับที ่
 

ชื่อ  -  สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือชื่อ 
 

หมำยเหตุ 
 
 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
- 

  
 

 

 
เริ่มประชุมเวลำ   09.30 น. 

ระเบียบวำระที่  1 เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ 

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

1. ตามที สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้ขออนุญาตุเรียกประชุมสภาสมัยวสิามัญ สมัยที  3 
ประจ าปี 2563  และอ าเภอฯได้อนุญาตให้เรียกประชุมฯ ตั้งแตว่ันที  1 กันยายน 2563 เป็นต้นไปมี
ก าหนดไม่เกิน 15 วันนั้น และนดัประชุมในวันนี้วันที  1 กันยายน  2563 เพื อ พิจารณาจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที ต าบลดอนดู่  

2. การประชุมในวันนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ลาประชุม จ านวน 2 ท่าน คือ  
1. นายหลง  สงฆงั    ส.อบต.ม.6 

    2. นางสาวฑิฆัมพร  พรมด ี ส.อบต.ม.7 
   ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ หรือเปิดเป็น 

ระบบสั น เพื อให้เกียรติที ประชุม ครับ 
 

ระเบียบวำระที่  2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 2/2563 คร้ังที่ 2 
   เมื่อวันที่  14  เดือน สิงหำคม  พ.ศ.2563 
นายด่อง จนัอ่อน  ได้เชิญเลขานุการสภาฯอา่นรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  
นายทวีศักดิ์  บุญกุศล ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที  2/2563 คร้ังที  1  เมื อวันที  14  เดือน สิงหาคม 
ปลัด อบต./เลขาฯ  พ.ศ. 2563 จนครบทุกวาระ 
นายด่อง จนัอ่อน  ตามที ไดท้่านเลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  สมัยสามัญ สมัยที   
ประธานสภาฯ  2/2563 คร้ังที  2  เมื อวันที  14 สิงหาคม  2563   ไปแล้วนัน้ คณะกรรมการสภาท้องถิ นไดต้รวจ 
   รายงานการประชุมแล้ว  จึงขอให้ที ประชุมตรวจดูวา่ต้องการแก้ไขถ้อยค าใดหรือไม่    เมื อ 
   ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ลงมติรับรองต่อไป มีสมาชิกทา่นใด 
   จะเพิ มเติมอีกหรือไม่  เมื อไม่มีขอมติที ประชุม 
 
มติที่ประชุม  ให้การรับรองเป็นเอกฉันทใ์นการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 คร้ังที่ 2   

เมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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ระเบียบวำระที่ 3  เรื่อง กระทู้ถำม   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวำระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวำระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
   5.1 พิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสมเพ่ือช่วยเหลือประชำชนที่ไดร้ับควำมเดือดร้อนในเขตพื้นที่ 

ต ำบลดอนดู ่
นายด่อง จนัอ่อน  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ท่านผูบ้ริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภาฯ  ด้วยนายกองค์การบริหารสว่นต าบลดอนดู่ ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสม  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขอเชิญท่านนายก/ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ แถลงรายละเอียด 
โครงการที ขออนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสมต่อที ประชุมสภาฯ 

นายทวีศักดิ์  บุญกุศล เรียนท่านประธานสภาฯ และทา่นสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลดอนดู่ ทุกท่าน ตามที สภา 
ปลัดฯปฏิบัติหนา้ที นายกฯ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู ่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ขอแถลงให้สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลทุกท่านทราบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้ด าเนินการใช้จา่ยงบประมาณ 
เป็นไปด้วยความประหยัด รอบคอบ มีประสิทธิภาพ และคุ้มคา่ซึ งเป็นตามแผนการใชจ้่ายงบประมาณ 
และระเบียบกฎหมายที ก าหนดไว้ อันจะก่อให้เกดประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถิ นให้มีความ 
เจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์อย่างสงูสุดแก่ประชาชน  จ านวน 17 โครงกำร 
1. โครงการซ่อมแซมคันคูห้วยเสียวเพื อการเกษตร บ.โนนท่อน ม.3 งบประมาณ  45,000 บาท 

2. โครงการซ่อมแซมคันคูห้วยหาดเพื อการเกษตร ประกอบสระหนองคลอง บ.หนองไผน่้อย ม.4 

งบประมาณ  46,000 บาท 

3. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงทางคันคูและแหล่งน้ าเพื อการเกษตร บ้านดอนดู่ ม.5,12  งบประมาณ 

226,100 บาท 

4. โครงการซ่อมแซมทางเพื อการเกษตร บ้านหนองบัวลอง  ม.8 งบประมาณ  224,000 บาท 

5. โครงการซ่อมแซมทางคันคูห้วยราชด าริและทางสายจันทร์ เพื อการเกษตร  บ้านปา่หวาย  ม.11 

งบประมาณ  200,600 บาท  

6. โครงซ่อมแซมถนนล ำเลียงกำรเกษตร บ้ำนหนองแวงยำว หมู่ที่ 1 งบประมำณ 351,868.- บำท 
7. โครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียงกำรเกษตร บ้ำนหนองแสง หมู่ที่ 2 งบประมำณ 31,051.-  บำท 
8. โครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียงกำรเกษตร บ้ำนโนนท่อน หมู่ที่ 3 งบประมำณ 106,489.- บำท 
9. โครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียงกำรเกษตร บ้ำนหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 งบประมำณ 185,266.- บำท     
10. โครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียงกำรเกษตร บ้ำนดอนดู่ หมู่ที่ 5  งบประมำณ 17,743.- บำท 
11. โครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียงกำรเกษตรสำย บ้ำนโนนสะอำด หมู่ที่ 6 งบประมำณ 82,740.- บำท 
12. โครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียงกำรเกษตร บ้ำนหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 งบประมำณ 172,262.- บำท 
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13. โครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียงกำรเกษตร บ้ำนกุดหว้ำ หมู่ที่ 9 งบประมำณ 79,159.- บำท 
14. โครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียงกำรเกษตร บ้ำนห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 งบประมำณ 160,153.- บำท 
15. โครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียงกำรเกษตร บ้ำนดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12 งบประมำณ 41,036.- บำท 
16. ฝำยกั้นน้ ำบ้ำนโนนสะอำด หมู่ที ่6 งบประมำณ 88,476 บำท 
17. โครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียงกำรเกษตร บ้ำนโนนท่อน หมู่ที่ 3 งบประมำณ 35,487.- บำท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  2,093,430 บาท 

ตอนนี้เอกสารประมาณราคาได้เสร็จแล้ว และแจกให้ทุกท่านแลว้ ขอให้พิจารณาไปพร้อมกันเลยนะครับ 
ดังนั้น เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำและบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชนดังกล่ำวองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบลดอนดู่  จึงจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน อำศัยอ ำนำจตำม 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรรับเงินกำรเบิกจ่ำยเงนิ กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงนิและกำร 
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ภำยใต้ 
ข้อบังคับ ข้อ 89 สำมำรถขออนุมัติใช้จ่ำยขำดเงนิสะสมเมื่อได้รบัอนุมัติจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบลขออนุมัติจำ่ยขำดในคร้ังนี้  จ ำนวน  2,093,430 .- บำท ประกอบกับ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดูม่ีเงินสะสมเพียงพอที่จะจำ่ยค่ำใช้จ่ำยประจ ำและกรณีฉุกเฉินที่มสีำ 
ธำรณภัยเกิดข้ึนโดยมีฐำนะกำรคลังยังคงมีเสถียรภำพในระยะยำว และเปน็ไปตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยวำ่ด้วยกำรรับเงนิ กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2548 ข้อ 89 องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจำกสภำทอ้งถิ่นภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้

(1) ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึง่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรที่เป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
กิจกำรที่จัดท ำเพื่อบ ำบัดควำมเดือนร้อนของประชำชน ทั้งนี้ตอ้งเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตำมกฎหมำยก ำหนด 
(2)ได้ส่งเงนิสมทบกองทุนส่งเสรมิกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตำม
ระเบียบแล้ว 
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นต้องด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันให้
เสรจ็สิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หำกไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดให้กำรใช้
จ่ำยเงินสะสมนั้นเปน็อันพบัไป 

 
(ใช้เวลาศึกษาและอภิปรายในรายละเอียด 1 ชั่วโมง) 

   รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยรายงานการประชุมฯ 
 

นายด่อง จนัอ่อน  เนื องจากบัดนี้เวลา 12.00 น. แล้ว อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบั 
ประธานสภาฯ  การประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ มเติมถึงฉบับที  2 พ.ศ. 2554 ข้อ 30 จึงหยุดพักการ 

ประชุมไว้ชั วคราว เพื อรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา  13.00 น.  
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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พักประชุม เวลำ 12.00 น  -  13.00 น. 
ประชุมต่อเวลำ 13.00 น. 
    
นายด่อง จนัอ่อน  กลับเข้าสู่ที ประชุมกันต่อนะครับ ช่วงเช้าเราได้พิจารณากันไปทีละโครงการแลว้ ซึ งมีบางโครงการที ท่าน 
ประธานสภาฯ  สมาชิกยังไม่เข้าในรายละเอียด สถานที ที จะท าการซ่อมแซมปรบัปรุง เชิญทุกท่านดูไปทีละโครงการเลย 

นะครับ ล าดบัที  1 – 5 เป็นโครงการที นายชา่งโยธา อบต.ดอนดู่ เป็นผูป้ระมาณราคา เอกสารตามที แจก 
ให้ทุกท่านนะครับ 
1. โครงการซ่อมแซมคันคูห้วยเสียวเพื อการเกษตร บ.โนนท่อน ม.3 งบประมาณ  45,000 บาท 

2. โครงการซ่อมแซมคันคูห้วยหาดเพื อการเกษตร ประกอบสระหนองคลอง บ.หนองไผน่้อย ม.4 

งบประมาณ  46,000 บาท 

3. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงทางคันคูและแหล่งน้ าเพื อการเกษตร บ้านดอนดู่ ม.5,12  งบประมาณ 

226,100 บาท 

4. โครงการซ่อมแซมทางเพื อการเกษตร บ้านหนองบัวลอง  ม.8 งบประมาณ  224,000 บาท 

5. โครงการซ่อมแซมทางคันคูห้วยราชด าริและทางสายจันทร์ เพื อการเกษตร  บ้านปา่หวาย  ม.11 

งบประมาณ  200,600 บาท  

และเอกสารล าดบัที  6 -17 เป็นเอกสารประมาณราคาที  ผอ.กองช่างเทศบาลต าบลหนองสองห้อง

เป็นผู้ประมาณราคานะครับ เชญิทุกท่าน ศึกษาไปพร้อมกันนะครับ 

6. โครงซ่อมแซมถนนล ำเลียงกำรเกษตร บ้ำนหนองแวงยำว หมู่ที่ 1 งบประมำณ 351 ,868.- 
บำท 

- โดยซ่อมแซม จุดที่ 1 ถนนสำยวัดป่ำถึงนำพ่อหล่อ ลงลูกรังพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ขนำดกว้ำง 
                     3 เมตร ยำว 1,100 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 3,300 ตำรำงเมตร 

จุดที่ 2 ถนนสำยวัดป่ำถึงนำพ่อหล่อโดยท ำกำรลงลูกรังพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ขนำดกว้ำง  4         เมตร 
ยำว 400 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1,600 ตำรำงเมตร 

- จุดที่ 3 สำยนำพ่อสง่ำถึงนำแม่แจ้ โดยท ำกำรปรับเกรดเรียบ ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 1,500เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 4,500 ตำรำงเมตร 

- จุดที่ 4 สำยโคกบ้ำนฮ่ำง-ถึงโค้งประปำ โดยท ำกำรลงลูกรังพร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ขนำดกว้ำง 3 เมตร 
ยำว 2,200 เมตรหนำเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 6,600 ตำรำงเมตร 
จุดที่ 5 สำยหนองแวงยำวถึงบ้ำนป่ำหวำย โดยท ำกำรลงลูกรังพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ขนำดกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 1,700 เมตรหนำเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 6,800 ตำรำงเมตร  (ด ำเนินกำรตำมแบบที่ 
อบต.ดอนดู่ก ำหนด) 

7. โครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียงกำรเกษตร บ้ำนหนองแสง หมู่ที่ 2 งบประมำณ 31,051. -  
บำท 
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โดยซ่อมแซม จุดที่ 1 สำยบ้ำนหนองแสงไปบ้ำนปอแดง โดยท ำกำรปรับเกรดเรียบ ขนำดกว้ำง 5 เมตร 
ยำว 2,800 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 14,000 ตำรำงเมตร (ด ำเนินกำรตำมแบบที่ อบต.ดอนดู่ก ำหนด) 

8. โครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียงกำรเกษตร บ้ำนโนนท่อน หมู่ที่ 3 งบประมำณ 106,489. - 
บำท 

- โดยซ่อมแซม จุดที่ 1 สำยจำกถนนหลักถึงนำนำยสมรักษ์ โดยท ำกำรลงลูกรัง ขนำดกว้ำง  4 เมตร ยำว 
900 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 3,600 ตำรำงเมตร 
จุดที่ 2 สำยห้วยเสียวตอนล่ำง โดยท ำกำรลงลูกรัง ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 700 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 2,100 ตำรำงเมตร (ด ำเนินกำรตำมแบบที่ อบต.ดอนดู่ก ำหนด) 

9. โครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียงกำรเกษตร บ้ำนหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 งบประมำณ 185,266.- 
บำท     

- โดยซ่อมแซม จุดที่ 1 สำยห้วยหำด โดยท ำกำรลงลูกรัง ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 400 เมตร หนำเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1,600 เมตร และลงดินถมทับแน่น ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 400 เมตร 
หนำเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 336 ลบ.ม. 

- จุดที่ 2 สำยห้วยหำด โดยท ำกำรลงลูกรัง ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 400 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 120 ตร.ม.และลงดินถมทับแน่น ขนำด กว้ำง 4 ม.ยำว 400 ม.หนำเฉลี่ย 0.20 ม.หรือ
ปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 256 ลบ.ม. 

- จุดที่ 3 สำยห้วยหำดด้ำนทิศตะวันออก โดยท ำกำรลงลูกรังขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 500 เมตรหนำเฉลี่ย 
0.10 ม.หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1500 ตร.ม.และลงดินถมทับแน่นขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 500 เมตร หนำ
เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 320 ลบ.ม. 

- จุดที่ 4 สำยหนองคลอง โดยท ำกำรลงดินถมทับแน่น ขนำดว้ำง 6 เมตร ยำว 155 เมตร หนำเฉลี่ย 0.30 
เมตรหรือมีปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 295 ลบ.ม. (ด ำเนินกำรตำมแบบที่ อบต.ดอนดู่ก ำหนด) 

10. โครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียงกำรเกษตร บ้ำนดอนดู่ หมู่ที่ 5  งบประมำณ 17,743.- บำท 
โดยท ำกำรปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 2,000 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 8,000 
ตำรำงเมตร (ด ำเนินกำรตำมแบบที่ อบต.ดอนดู่ก ำหนด)   

11. โครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียงกำรเกษตรสำย บ้ำนโนนสะอำด หมู่ที่  6 งบประมำณ 
82,740.- บำท 

- โดยซ่อมแซม จุดที่ 1 สำยโนนสะอำด – ไปบ้ำนห้วยตะกั่ว โดยกำรปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ขนำดกว้ำง 4 
เมตร ยำว 2,000 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 8,000.- ตำรำงเมตร ลงดินถมทับแน่นขนำดกว้ำง 5 เมตร 
ยำว 9 เมตร หนำเฉลี่ย 1 ม. หรือมีปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 54 ลบ.ม. 

- จุดที่ 2 สำยโนนสะอำด – ไปบ้ำนห้วยตะกั่ว โดยลงลูกรัง ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 700 เมตร หนำเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 2,800 ตำรำงเมตร  

- จุดที่ 3 สำยหนองโพธิ์ - ถึงนำนำยลือชัย โดยท ำกำรปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 900 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 3,600 ตำรำงเมตร (ด ำเนินกำรตำมแบบที่ อบต.ดอนดู่ก ำหนด) 
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12. โครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียงกำรเกษตร บ้ำนหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 งบประมำณ 172,262.- 
บำท 

-โดยซ่อมแซม จุดที่ 1 สำยหนองบักตู้ - นำยำยหวี โดยท ำกำรลงลูกรังพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ขนำดกว้ำง 4 
เมตร ยำว 1,500 เมตรหนำเฉลี่ย0.10 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 6,000 ตำรำงเมตร  

- จุดที่ 2 สำยเหล่ำงู - ประปำหมู่บ้ำน โดยท ำกำรปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 1 ,900 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 7,600 ตำรำงเมตร 

- จุดที่ 3 สำยคูคลอง-ห้วยไร่ โดยท ำกำรปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 1 ,300 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 3,900 ตำรำงเมตร และลงดินถมทับแน่น ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 11 เมตร หนำเฉลี่ย 
4 เมตร หรือปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 220 ลบ.ม. (ด ำเนินกำรตำมแบบที่ อบต.ดอนดู่ก ำหนด) 

13. โครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียงกำรเกษตร บ้ำนกุดหว้ำ หมู่ที่ 9 งบประมำณ 79,159.- บำท 
- โดยซ่อมแซม จุดที่ 1 สำยห้วยแดงเงำะ – นำนำยค ำพอง ลงลูกรัง ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 400 เมตร 

หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 12,000 ตำรำงเมตร และลงดินถมทับแน่น ปริมำณดินถมไม่
น้อยกว่ำ 229.75 ลบ.ม. พร้อมว่ำงท่อระบำยน้ ำ ขนำด Ø 0.60 × 1.00 เมตร จ ำนวน 9 ท่อน  

- จุดที่ 2 ท ำกำรปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ขนำดกว้ำง 4.00 ม ยำว 2,000 ม.หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 8,000 ตำรำง
เมตร (ด ำเนินกำรตำมแบบที่ อบต.ดอนดู่ก ำหนด) 

14.  โครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียงกำรเกษตร บ้ำนห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 งบประมำณ 160,153.- 
บำท 

- โดยซ่อมแซม จุดที่ 1 สำยนำพ่อหน่อ – นำนำยพรชัย โดยท ำกำรลงลูกรัง ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 1,000 
เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 3,000 ตำรำงเมตร 

- จุดที่ 2 สำยหลังวัด - ไปบ้ำนหนองบัวลอง โดยท ำกำรปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 
1,100 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 4,400 ตำรำงเมตร  

- ลงท่อระบำยน้ ำ  
-ขนำด Ø 0.40 × 1.00 เมตร จ ำนวน 7 ท่อน 
-ขนำด Ø 0.60 × 1.00 เมตร จ ำนวน 5 ท่อน 
-ขนำด Ø 0.80 × 1.00 เมตร จ ำนวน 18 ท่อน 
(ด ำเนินกำรตำมแบบที่ อบต.ดอนดู่ก ำหนด) 

15. โครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียงกำรเกษตร บ้ำนดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12 งบประมำณ 41 ,036.- 
บำท 

- โดยซ่อมแซม จุดที่ 1 สำยนำยำยเพียง - นำนำยเศวต โดยท ำกำรปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ขนำดกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 1,100 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 4,400 ตำรำงเมตร 
จุดที่ 2 โดยท ำกำรปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 1 ,500 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 
7,500 ตำรำงเมตร วำงท่อระบำยน้ ำลอดถนน  
 -ขนำด Ø 0.80 × 1.00 เมตร จ ำนวน 7 ท่อน(ด ำเนินกำรตำมแบบที่ อบต.ดอนดู่ก ำหนด) 

      16. ฝำยกั้นน้ ำบ้ำนโนนสะอำด หมู่ที่ 6 งบประมำณ 88,476 บำท 
                     - ถมดิน ขนำดกว้ำง 8.00 ม. ยำว 23.00 ม.สูง 2.00 ม. จ ำนวน 2 จุด จุดละ 44,238 บำท 
  (ด ำเนินกำรตำมแบบที่ อบต.ดอนดู่ก ำหนด) 



17. โครงกำรซ่อมแซมถนนล ำเลียงกำรเกษตร บ้ำนโนนท่อน หมู่ที่ 3 งบประมำณ 35,487.- บำท 
โดยซ่อมแซม ถนน จำกบ้ำนโนนท่อน ไปบ้ำนหนองแสง โดยท ำกำรปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ขนำดกว้ำง  4  
เมตร ยำว 4,000 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 16,000 ตำรำงเมตร 
(ด ำเนินกำรตำมแบบที่อบต.ดอนดู่ก ำหนด) 

 
นำยด่อง จนัอ่อน  หลังจำกที่เรำได้อภิปรำยรวมถึงศึกษำรำยละเอียดโครงกำรทีช่ำวบ้ำนขอควำมอนุเครำะห์มำ 
 ประธำนสภำฯ  นั้น มีทำ่นสมำชิกสภำฯทำ่นใดจะอภิปรำยหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เนื่องจำกวันนี้เรำ 

พิจำรณำมำหลำยประเด็นหลำยโครงกำรแล้ว ผมเห็นว่ำควรพักกำรประชุมไว้ก่อนนะครับ วันนี้เรำ
พิจำรณำ โครงกำรไปแล้ว   เรำจะมำพิจำรณำอนุมัติให้ใช้จำ่ยเงินสะสม กันต่อในครำวประชุมต่อไป ผม
ขอนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 8 กันยำยน 2563 เวลำ 09.30 น.ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบลดอนดู่ นะครับ  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวำระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
นายด่อง จนัอ่อน  ในวาระนี้ก็อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกทา่นใด มีข้อสงสยัหรืออยากซักถามอะไรเพิ มเติม 
ประธานสภาฯ  หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดสงสยัหรือซักถามอะไร ผมขอปิดการประชุมครับ 
 
เลิกประชุมเวลำ   16.30  น. 
 

ลงชื อ       ทวีศักดิ์  บุญกุศล         ผู้บันทึกรายงานการประชมุ 

                                            (นายทวีศักดิ์  บุญกุศล)  

                                               เลขานุการสภาฯ 
 

ลงชื อ        ด่อง จันอ่อน        ผู้ตรวจ 

               (นายด่อง   จนัอ่อน) 

        ประธานสภาฯ 

                 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) 



 
 

 
  
 

 
 
 

 

 
 
 


