
ระเบียบวาระการประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันที่   29  มิถุนายน  2563 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

................................................. 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1           เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2           เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  
                                 สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  28  
                                 กุมภาพันธ์  2563 
             
ระเบียบวาระท่ี 3           เรื่อง  ญัตติเพ่ือพิจารณา 

                 3.1  ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
                        เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
                 3.2   ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
                         จ านวนเงิน 17,700.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  เพ่ือไปตั้ง 
                         จ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบ 
                         ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ 
                         ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อ ดังนี้ 

(1) เครื่องสแกนลายนิ้วมือส าหรับลงเวลาปฏิบัติงานราชการ จ านวน1 
เครือ่งๆละ 9,700.- บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

(2) พัดลมส านักงานแบบโคจร ชนิดติดผนัง จ านวน 4 เครื่องๆละ 
2,000.- บาท เป็นเงิน 8,000.- บาท (แปดพันบาทถ้วน)                                   

  ระเบียบวารที่ 5             เรื่องอ่ืนๆ  

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2563 

วันที่ 29  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชือ่ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสนั่น   ดีปัญญา ประธานสภา สนั่น   ดีปัญญา 
2 นางสาวพัชรา  กันยานะ รองประธานสภา พัชรา  กันยานะ 
3 นายวิทวัส  ปัญญา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 2 วิทวัส  ปัญญา 
4 นายตั๋น  ใจดี สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 3 ตั๋น  ใจดี 
5 นางวันเพ็ญ  ค าอร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 3 วันเพ็ญ  ค าอร 
6 นายสงัด  ปัญญา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 4 สงัด  ปัญญา 
7 นายศิริพงษ์  เมืองชุม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 6 ศิริพงษ์  เมืองชุม 
8 นายวรรณเชษฐ์  คนงาน สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 8 วรรณเชษฐ์  คนงาน 
9 นายวิเชษฐ์  ใสสม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 8 วิเชษฐ์  ใสสม 

10 นายบุญธรรม  ธรรมขันธ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 9 บุญธรรม  ธรรมขันธ์ 
11 นางสาวอรสา  ไชยเมือง เลขานุการสภา อบต. อรสา  ไชยเมือง 

    
 
ผู้ลาประชุม          - ไม่มี 
ผู้ขาดประชุม        - ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสม  อุนันท์ นายก อบต สม  อุปนันท์ 
2 นายสมนึก  วงศ์รักษา รองนายก อบต.  สมนึก  วงศ์รักษา 
3 นายสัญญา  นันทะชาติ รองนายก  อบต. สัญญา  นันทะชาติ 
4 นางพิมประภาพร  ค าน้อย เลขานุการนายก อบต. พิมประภาพร  ค าน้อย 
5 นายสิวะพันธ์  เจนใจ นักวิเคราะห์ฯ สิวะพันธ์  เจนใจ 
6 นายค ารณ  ปวงค าตัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ค ารณ  ปวงค าตัน 
7 นางประภัสษร  เรืองเดช รองปลัด อบต. ประภัสษร  เรืองเดช 
8 นางสาวศรัญญา  บุญเรือง ผอ กองคลัง ศรัญญา  บุญเรือง 
9 นายธนาการ   เสมอใจ นักพัฒนาชุมชน ธนาการ   เสมอใจ 

10 นายก่อพงศ์ จ ารัส ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  4 ก่อพงศ์ จ ารัส 
11 นางกุลฉัตร  ธรรมขันแก้ว นักทรัพยากรบุคคล กุลฉัตร  ธรรมขันแก้ว 
12 นางสาวอัจจิมาภรณ์  ค ามาบุตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อัจจิมาภรณ์  ค ามาบุตร 

 
 



                                                                                     
ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

13 นางสาวภัททิรา  พนอนุอุดมสุข นักวิชาการพัสดุ ภัททิรา  พนอนุอุดมสุข 
14 นางนิภาพร  นาคุระ เจ้าพนักงานธุรการ นิภาพร  นาคุระ 
15 นายพรชัย  วงศ์ประสิทธ์ หัวหน้าส านักปลัด พรชัย  วงศ์ประสิทธ์ 
16 นางสาวจุฬากาญจน์  ล าพูน นักจัดการงานทั่วไป จุฬากาญจน์  ล าพูน 
17 นายสุเทพ  เผ่าเต็ม ผู้ช่วยนายช่างโยธา สุเทพ  เผ่าเต็ม 
18 นายนิธิศ  อิ่นศิริ ผอ.กองช่าง นิธิศ  อิ่นศิริ 
19 นางพรพิมล  กันทา นักวิชาการเงินและบัญชี พรพิมล  กันทา 
20 ส.อ. ธงชัย  ส่องแสง นักป้องกันฯ ธงชัย ส่องแสง 
21 นายธรรมรัตน์  ธรรมขันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน ธรรมรัตน์  ธรรมขันธ์ 
22 นายเจษฎา  กาวิละ นายช่างโยธา เจษฎา  กาวิละ 
23 นางศรีไพร  เลิศรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ศรีไพร  เลิศรัตน์ 

    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

เริ่มประชุม  09.00 น. 

                                  เมื่อถึงเวลาประชุม นางสาวอรสา  ไชยเมือง ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนศรีชุมทุกคน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเข้าห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  
เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุม  นางสาวอรสา  ไชยเมือง เลขานุการสภาฯ ได้เชิญนายสนั่น  ดีปัญญา ประธาน
สภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เพื่อด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
                                    นายสนั่น  ดีปัญญา  ด าเนินการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัย
สามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  พร้อมกล่าวต้อนรับสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี 1         เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ที่ประชุม                     - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2           เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.  
                                2563  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์   2563  

   

  นายสนั่น  ดีปัญญา                      สอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีความประสงค์ ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข  
  ประธานสภา                  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
                                 ส่วนต าบลดอนศรีชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563    
                                    วันที่ 28   กุมภาพันธ์  2563 
 ที่ประชุม                              ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง 
                              มากกว่ากึ่งหนึ่ง ดังนี้ 
                                             -  รับรอง               จ านวน  10     สียง 
                                             -  ไม่รับรอง            จ านวน   0    เสียง 
                                             -  งดออกเสียง         จ านวน   0    เสียง        

 
ระเบียบวาระท่ี 3           เรื่อง  ญัตติเพื่อพิจารณา 

                 3.1  ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
                        เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรี 
                        ชุม 

นายสนั่น  ดีปัญญา                  ตามท่ีผู้บริหารได้ยื่นญัตติ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานสภา                  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหาร 
                                  ส่วนต าบลดอนศรีชุม ขอเรียนเชิญผู้บริหาร หรือตัวแทน ได้ชี้แจงรายละเอียด  
                                  ครับผม 

                 

                                                                                                        /นายสม... 



-2- 
 
นายสม   อุปนันท์                    เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมมีความจ าเป็นต้อง 
นายก อบต.                      ปรับเปลี่ยน หรือเพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพ่ิมเติม  
                                       ฉบับที่ 2 พ.ศ 2563 ส าหรับรายละเอียด จะมอบหมายให้  นายสิวะพันธ์  
เจนใจ นักวิเคราะห์ฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้รับฟัง ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมรับ
ฟังการประชุมสภาในครั้งนี้ด้วย ขอเชิญครับ  
นายสิวะพันธ์  เจนใจ                    เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่าน
นักวิเคราะห์ฯ                     หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯทุกท่าน  กระผมนายสิวะ  
                                         พันธ์ เจนใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ศรีชุม ในระเบียบวาระนี้ เป็นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ก่อนที่จะให้ทางสภาได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ กระผมขอชี้แจงเกี่ยวกับที่มาที่ไปของแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ทางท่านสมาชิกสภาได้
เข้าใจก่อน เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม มีความต้องการและความจ าเป็นที่ต้องด าเนินงานตาม
ภารกิจที่เพ่ิมข้ึนจึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมโครงการที่ยังมิได้บรรจุในแผนงาน/โครงการ ของแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม น าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) ในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนเป็นส าคัญ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ “ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอ
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้ต่อไป 

ส าหรับแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยสรุปแล้วจะมีแผนงานโครงการอยู่ ๓ รูปแบบ คือ ๑. แผนงานการพัฒนาตามระบบงบประมาณ
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมเอง(แบบ ผ.๐๒) ๒. แผนงานการพัฒนาที่เกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบล(แบบ ผ. ๐๒/๑) ซึ่งเป็นแผนงานโครงการที่จะได้น าไปประสานแผนกับหน่วยงานที่มี
ศักยภาพมากต่อไป และแบบบัญชีครุภัณฑ์(แบบ ผ. ๐๓) ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 
                                                                                                          /1.แผน... 
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๑. แผนงานโครงการพัฒนาตามระบบงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ในปี ๒๕๖๓ มีจ านวน ๒ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๔ จ านวน ๓5 โครงการ ภายใต้
ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนา  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

แผนงานเคหะและชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการ จ านวน ๒๑ โครงการ ดังนี้ 
๑. โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ 
๒. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ส าหรับผู้มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

 ๓. โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปา หมู่ที่ ๒ บ้านร่องบัวลอย  
 ๔. โครงการปรับปรุงฉาบผิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติก(Overlay) ซอย ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านร่องบัว
ลอย 
 ๕. โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารอเนกประสงค์ (อาคารกองทุนแม่)บ้านคลองประปา หมู่ที่ ๓ 
 ๖. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมรางระบายน้ า ซอย ๑ คลองประปา หมู่ที่ ๓ บ้านคลองประปา 
 ๗. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง 
 ๘. โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปา ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 
 ๙. โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปา ซอยพญาปวง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 
 ๑๐. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ าซอย ๓ สันป่าหมากเหนือ 
หมู่ที่ ๘ บ้านสันป่าหมากเหนือ 
 ๑๑. โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาตามถนนพญาอินทร์(สายบ้านทุ่ง -บ้านทุงหลวง) หมู่ที่ ๙ 
บ้านสันป่าหมากใต้ 
 ๑๒. โครงการก่อสร้างถนนกอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยบ้านลุงหนั่น) หมู่ที่ 
๔ บ้านทุ่ง 
 ๑๓. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรังผสมหินผุ ถนนสาธารณประโยชน์ (สายร่วมใจพัฒนา) 
หมู่ที่ ๖    
บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 
 ๑๔. โครงการก่อสร้างถนนกอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ ซอย ๒ บุญญารังกา หมู่ที่ ๔ 
บ้านทุ่ง 
 ๑๕. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์(ถนนสายเลียบล าเหมือง
พญาปวง)หมู่ท่ี ๖ บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 
 ๑๖. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรังผสมหินผุ ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยไชยสาร) 
หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง 
 ๑๗. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนพ้ืนที่การเกษตร ถนนสายท้าวสาร หมู่ที่ ๖ 
บ้านทุ่งหลวงพัฒนา เชื่อมถนนสายขัติพรมหมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 
 ๑๘. โครงการปรับปรุงห้องน้ า - ห้องส้วม ข้างอาคารหอประชุมในพ้ืนที่ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
                                                                                                     /19. โครงการ.. 
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          ๑๙. โครงการติดตั้งไฟ้ฟ้าส่องสว่างถนนสายดอกค าใต้ - จ าไก่ หมู่ที่ ๔บ้านทุ่ง (ตั้งแต่หน้า 
อบต. - ถนนสายสันเก้าตุ้ม) 
 ๒๐. โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปา ตามถนนสายดอกค าใต้ – จ าไก่ จุดเริ่มต้นร่องสะเด็ด 
– สันเก๊าตุ้ม หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง 
 ๒๑. โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปา ซอยเมืองทอง หมู่ที่ ๘ บ้านสันป่าหมากเหนือ 
          22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายร่องสะเด็ด หมูที่ 4 บ้านทุ่ง 
วัตถุประสงค์/เหตุผลท่ีเพิ่มเติม  

๑) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นสาธารณประโยชน์เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี  
๒) เพ่ือลดและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

แผนงานการเกษตร ประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการ จ านวน ๔ โครงการ ดังนี้ 
๑. โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ ขุดลอกล าเหมืองร่องชุม หมู่ที่ ๔ เชื่อม 

ล าเหมืองร่องสะเด็ด หมู่ที่ ๔ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 
๒. โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ ขุดลอกล าเหมืองร่องสะเด็ด จุด

เชื่อมต่อล าเหมืองร่องชุม หมู่ที่ ๔ ต.ดอนรีชุมอ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 
๓. โครงการการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพ่ือป้องกันและก าจัดโรคไหม้ในนาข้าวแบบ

ครอบคลุมพ้ืนที ่
๔. โครงการฝึกอบรมการท าปุ๋ยหมักจากพืช หรือเศษวัชพืชต่าง ๆ 
๕. โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลนี้มีผัก สมุนไพร คนรักกัน แบ่งปันสู่ชุมชน 

วัตถุประสงค์/เหตุผลท่ีเพิ่มเติม  
๑) เพ่ือพัฒนาบ ารุงรักษาแหล่งน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  
๒) เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรี
ชุม  
3)เพ่ือเป็นการส่งเสริมสร้างแหล่งอาหารให้แก่ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
แผนงานสาธารณสุข ประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการ จ านวน ๑ โครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 
๒. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

วัตถุประสงค์/เหตุผลท่ีเพิ่มเติม  
๑) เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการ จ านวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                                                                                                 /2.โครงการ... 
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๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ ๑๐ 

๓. โครงการปรับปรุงแนวเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
๔. โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
5. โครงการบริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบิรการ

ประชาชน 
วัตถุประสงค์/เหตุผลท่ีเพิ่มเติม  

๑) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ 
๒) เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภัคดีต่อพระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัวและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
๓) เพ่ีอแก้ไขปัญหาการให้บริการที่ซ้ าซ้อน และอ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชน 
4) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลการจัดเก็บภาษีของ อบต. 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการ จ านวน ๑ โครงการ ดังนี้ 
๑. โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

วัตถุประสงค์/เหตุผลท่ีเพิ่มเติม  
๑) เพ่ือให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพ้ืนที่ที่ประสบเหตุ

ต่าง ๆ 
๒. แผนงานโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) ในปี ๒๕๖๔  มีจ านวน ๑๔  โครงการ 

งบประมาณตั้งไว้ ๕๘,๔๓๔,๗๐๐ บาท ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

แผนงานเคหะและชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการ จ านวน ๑๔ โครงการ ดังนี้ 
             ๑. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก (ถนน อปจ.)บ้านร่องบัวลอย หมู่ที่ ๒ ซอย ๒ เชื่อม 
บ้านดอนเหล็ก หมู่ที่ ๑ ซอยบุณยาลังกา๑ ทม.ดอกค าใต้  

            ๒. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนพ้ืนที่การเกษตรถนนสายทุ่งรวงทอง ๑ หมู่ที่ 
๖ บ้านทุ่งหลวงพัฒนา เชื่อม ถนนสายขัติพรม หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 
                      ๓. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนพื้นที่การเกษตรถนนสายท้าวสาร หมู่ที่ ๖ 
บ้านทุ่งหลวงพัฒนาเชื่อมถนนสายขัติพรม หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 

             ๔. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุกถนนสาธารณประโยชน์ถนนสายแว่ลุงวัง หมู่ที่ ๖  
ต.ดอนศรีชุม เชื่อม ต าบลบ้านถ้ า อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 
                                                                                                            /5. โครงการ... 
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                      ๕. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายดอกค าใต้ - จ าไก่ หมู่ที่ ๔ ต าบลดอนศรีชุม เชื่อม 
ต.สันโค้ง อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 
   ๖. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายเลียบล าเหมืองพญาอินทร์ หมู่ที่ ๔ เชื่อม หมู่ที่ ๖ 
ต.ดอน ศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 
                     ๗. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กล า
เหมืองพญาอินทร์ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวง เชื่อมหมู่ที่ ๙ บ้านสันป่าหมากใต้ ต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ 
จังหวัดพะเยา 
                      ๘. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.(ชนิดรถผ่านได้) ล าเหมืองร่องสะเด็ด หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง 
ต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
                      ๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบล าเหมืองร่องสะเด็ด (ตอนบน) 
หมู่ที่ ๔บ้านทุ่ง เชื่อม หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวงพัฒนา ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 
                      ๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบล าเหมืองขมุ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง 
เชื่อม หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวงพัฒนา ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 
                      ๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบล าเหมืองร่องสะเด็ด (ตอนล่าง) 
หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง ต.ดอนศรีชุม เชื่อม ต าบลสันโค้ง อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 
                      ๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเมืองทอง ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านคลอง
ประปา เชื่อม หมู่ที่ ๘ บ้านสันป่าหมากเหนือ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 
                      ๑๓. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายดอกค าใต้ - บ้านถ้ า ๒ ช่วง คือ 
                            ช่วงที ่๑ จุดเริ่มต้นที่ ก.ม. ๒+๑๐๐ถึง ก.ม. ๓+๑๕๐ หมู่ที่ ๙ บ้านสันป่าหมากใต้ - หมู่
ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวงพัฒนา  

        ช่วงที่ ๒ จดุเริ่มต้นที่หน้าโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง - สี่แยกฝายแก่เสาร์(หน้าโรงสีสองพ่ี
น้อง)หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 
                       ๑๔. โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากสี่แยกฝายแก่เสาร์ถึงศูนย์การเรียนรู้ชลประทานฝายแก่
เสาร์ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวงพัฒนา ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 
วัตถุประสงค์/เหตุผลท่ีเพิ่มเติม  

๑) เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมสัญจรไปมา และขนย้ายผลผลิตทาง
กาเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

๒) เพื่อให้การสัญจรของประชาชนในพืน้ที่และผู้ใช้เสน้ทางมีความปลอดภัย และลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนและผู้ใช้เสน้ทางในตอนกลางคืน 

๓) เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ าและการบริหารจัดการน้ าเพือ่การเกษตรของประชาชนในพืน้ที่ 
ต่อไปกระผมจะได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของแต่ละโครงการขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ดูรายละเอียดในเอกสาร 
                                                                                                                             /ร่างแผน 
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 ร่างแผนพัฒนาฯที่ได้แจกให้ทุกท่าน  ตามที่กระผมได้ชี้แจงมาแล้วนั้นมีท่านสมาชิกท่านใดมีขอสงสัย 
  หรือติดใจตรงจุดไหนก็ขอให้สอบถามได้ ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามผมก็ขอจบการชี้แจงไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณท่าน 
  ประธาน และท่านสมาชิกฯตลอดถึงผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน 
นายสนั่น  ดีปัญญา                      ที่ประชุมจะมีการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภา 
ที่ประชุม                                  - ไม่มี 

นายสนั่น  ดีปัญญา                        เมื่อที่ประชุมไม่มีการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติที่
ประธานสภา                     ที่ประชุม  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่างแผนพัฒนา 
                                     ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563 ของ 
                                     องค์การบริหาร ส่วนต าบลดอนศรีชุม โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม                                        มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 –  
                                   2565 ) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหาร 
                                   ส่วนต าบลดอนศรีชุม ด้วยคะแนนเสียงข้าง มากกว่ากึ่งหนึ่ง ดังนี้   

                                                     -  เห็นชอบ                  จ านวน       10     เสียง 
                                                     -  ไม่เห็นชอบ               จ านวน         0     เสียง 
                                                     -  งดออกเสียง              จ านวน         0     เสียง    

         
                                   3.2   ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
                                           จ านวนเงิน 17,700.- บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   
                                           เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน 
                                           บริหารงานทั่วไป  งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
                                           ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อ เป็นค่าจัดซื้อ ดังนี้ 

(1) เครื่องสแกนลายนิ้วมือส าหรับลงเวลาปฏิบัติงานราชการ 
จ านวน 1 เครื่องๆ  จ านวนเงิน 9,700.- บาท (เก้าพันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) มีคุณลักษณะดังนี้ 
- รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 
- สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ 
- หน้าจอ  LCD  
- สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ 
- มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาท างาน 
- พร้อมติดตั้ง 

 

                                                                                                     /2 พัดลม... 
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(2) พัดลมส านักงานแบบโคจร ชนิดติดผนัง จ านวน 4 เครื่องๆละ 
2,000.- บาท เป็นเงิน 8,000.- บาท (แปดพันบาทถ้วน)   

นายสนั่น  ดีปัญญา                             ตามท่ีผู้บริหารได้ยื่นญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ
ประธานสภา                        รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไป ตั้งจ่ายเป็นรายการ 
                                        ใหม่ 2 รายการ จ านวนวนเงิน 17,700.- บาท (หนี่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย 
                                        บาทถ้วน)  จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร หรือตัวแทนผู้บริหาร ชี้แจงครับผม  
นายสม  อุปนันท์                               เนื่องด้วยส านักปลัด มีความประสงค์จัดซื้อเครื่องสแกน 
นายก อบต.                 ลายนิ้วมือส าหรับลงเวลาปฏิบัติงานราชการ จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน  
                                9,700.- และพัดลมส านักงานแบบโคจร ชนิดติดผนัง จ านวน 4 เครื่องเป็น 
                                จ านวนเงิน 8,000.- บาท (แปดพันบาทถ้วน)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวนเงิน 17,700.- บาท (หนี่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
ส าหรับรายละเอียด จะให้นายศิวะพันธ์  เจนใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ                            
นายศิวะพันธ์ เจนใจ                             เนื่องด้วยส านักปลัด มีความประสงค์โอนงบประมาณรายจ่าย
นักวิเคราะห์ฯ                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวนเงิน17,700.- บาท (หนี่งหมื่นเจ็ดพัน 
                                 เจ็ดร้อยบาทถ้วน)  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ คือ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือ เป็นค่าจัดซื้อ เครื่อง
สแกนลายนิ้วมือส าหรับลงเวลาปฏิบัติงานราชการ จ านวน1 เครื่องๆ  จ านวน
เงิน 9,700.- บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) มีคุณลักษณะดังนี้ 

- รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 
- สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ 
- หน้าจอ  LCD  
- สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ 
- มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาท างาน 
- พร้อมติดตั้ง 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมเวลาการเข้าออกงานของผู้ปฏิบัติงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อย่างเที่ยงธรรม โดยโอนลดจากจากแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินการ 
ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา จ านวนเงิน 
9,700.- บาท  

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์  ค่าจัดซื้อพัดลมส านักงานแบบโคจร ชนิดติดผนัง 
จ านวน 4 เครื่องๆละ 2,000.- บาท เป็นเงิน 8,000.- บาท (แปดพันบาท 

                                                                                 /ถ้วน... 
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ถ้วน)  โอนลด จ านวนเงิน 8,000.- บาท จากแผนงานศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินการ ค่าใช้สอย ประเภท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา จ านวนเงิน8,000 บาท 

                                    ซึ่งอ านาจอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมครับ 
นายสนั่น  ดีปัญญา                       มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 
ประธานสภา                 
ที่ประชุม                                 - ไม่มี 
นายสนั่น  ดีปัญญา                       ถ้าไม่มี ก่อนจะลงมติอนุมัติ ผมขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่ 
ประธานสภา                 เกี่ยวข้องครับ 
นางสาวอรสา  ไชยเมือง                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ               ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.  
                                 2553 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าคุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ  ใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นายสนั่น  ดีปัญญา                    ล าดับต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุม  โดยแยกแต่ละรายการที่ขออนุมัติ
ประธานสภา                            โอนงบประมาณในการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
                                           ท่านสมาชิกท่านใด   เห็นสมควรโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25463 เพ่ือไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบ
ลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือ เป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสแกน
ลายนิ้วมือส าหรับลงเวลาปฏิบัติงานราชการ จ านวน1 เครื่องๆ  จ านวนเงิน 9,700.- บาท (เก้าพันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) มีคุณลักษณะดังนี้ 

                                   รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 
- สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รา 
- หน้าจอ  LCD 
- สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ 
- มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาท างาน 
- พร้อมติดตั้ง 

                                 โดยโอนลดจากจากแผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ งบด าเนินการ ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา จ านวนเงิน 9,700.- บาท โปรดยกมือครับ 
 
 
                                                                                                        /ที่ประชุม... 
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ทีป่ระชุม                      มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                             
                       ดังนี้ 
                       โอนเพิ่ม จ านวนเงิน 9,700.- บาท จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป            
 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือส าหรับลง
เวลาปฏิบัติงานราชการ จ านวน1 เครื่องๆ จ านวนเงิน 9,700.- บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) มี
คุณลักษณะดังนี้ 

- รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 
- สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ 
- หน้าจอ  LCD  
- สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ 
- มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาท างาน 
- พร้อมติดตั้ง 

                         โอนลดจ านวนเงิน 9,700.- บาท จากแผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินการ ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา จ านวนเงิน 9,700.- บาท  

                         ด้วยคะแนนเสียงข้างมากกว่ากึ่งหนึ่ง    ดังนี้ 
                           - อนุมัติ                     จ านวน   10    เสียง 

                 - ไม่อนุมัติ                  จ านวน     0    เสียง 
                 - งดออกเสียง              จ านวน     0    เสียง 

                                         

นายสนั่น  ดีปัญญา                    ล าดับต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุม  ว่าท่านสมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ
ประธานสภา            ให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25463 เพ่ือไปตั้งเป็นรายการ  
                            ใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์  ค่าจัดซื้อพัดลมส านักงานแบบโคจร ชนิดติดผนัง จ านวน 4 เครือ่งๆละ 2,000.- บาท 
เป็นเงิน 8,000.- บาท (แปดพันบาทถ้วน)  โดยโอนลดจากแผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งาน
กีฬาและนันทนาการ งบด าเนินการ ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา จ านวนเงิน 8,000 บาท โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม            มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
                      โอนเพิ่ม จ านวนเงิน 8,000.- บาท จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   
                      งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์  ค่าจัดซื้อพัดลมส านักงาน 
                      แบบโคจร ชนิดติดผนัง จ านวน 4 เครื่องๆละ 2,000.- บาท เป็นเงิน 8,000.- บาท   
                      (แปดพันบาทถ้วน)     
                                                                                                      /โอนลด... 
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                      โอนลด จ านวนเงิน 8,000.- บาท จากแผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ                                                                             
                      งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินการ ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ  
                      ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขัน 
                       กีฬา จ านวนเงิน 8,000.- บาท                         
                       ด้วยคะแนนเสียงข้างมากกว่ากึ่งหนึ่ง    ดังนี้ 
                            - อนุมัติ                     จ านวน   10    เสียง 
                            - ไม่อนุมัติ                  จ านวน     0    เสียง 
                            - งดออกเสียง              จ านวน     0    เสียง 
                                
ระเบียบวาระท่ี  5                        เรื่องอ่ืนๆ  
นายสนั่น  ดีปัญญา                       ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภา หรือท่านผู้มีเกียรติท่านใด มีข้อเสนอแนะ 
ประธานสภาฯ               หรือข้อหารือให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมทรับทราบและ 

                                พิจารณา ขอเรียนเชิญครับ 

นางสาวอรสา  ไชยเมือง                เรียนผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านขอให้ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ 
ปลัด อบต.                     ผู้รับผิดชอบท าบัตรประจ าตัวผู้บริหารและสมาชิกอบต. เนื่องจากบัตรประจ าตัวฯ  
                                   เดิมหมดอายุแล้ว  ทั้งนี้ จะได้รวบรวมส่งให้ทางอ าเภอออกบัตรประจ าตัวฯ ใหม่ 
                                   อีกครั้ง 

ที่ประชุม                                   - รับทราบ 

นางสาวอรสา  ไชยเมือง                 ขอเรียนเชิญผู้บริหาร สมาชิก อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน เข้า
ปลัด อบต.                     ร่วมโครงการ พัฒนารื้อบัวลอยร่องร้อง ในพ้ืนที่  หมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 3  ในวันที่     
                                   กรกฎาคม 2563 และขอให้ทางผู้น าได้ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นท่ี เข้า 

                                   ร่วมพัฒนาในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านแต่งตัวชุดจิตอาสา 

.                    
ที่ประชุม                                   - รับทราบ 
 

นายธนาการ  เสมอใจ                   เนื่องด้วยกระผมจะโอนย้ายไปด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย อบต.เวียง      
นักพัฒนาชุมชน                อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จึงขอโอกาสลา 

                                    ผู้บริหารและสมาชิก อบต. ตลอดจน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชน  และ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอด ขอขอบคุณครับ                         
ที่ประชุม                                       - รับทราบ  
 
 
 
                                                                                                     /นายสนั่น... 
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นายสนั่น  ดีปัญญา                       ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องการเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี
ประธานสภา                   บัดนี้ ที่ประชุมได้ด าเนินการประชุมสภาฯ มาครบตามระเบียบวาระการประชุม 
                                  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  
                                  ประจ าปี พ.ศ. 2563  เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตปิดการประชุม   
 
เลิกประชุมเวลา    12.30 น. 
                                                               
                                              อรสา  ไชยเมือง                      ผู้บันทึกการประชุม 
                               ( นางสาวอรสา  ไชยเมือง ) 
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
 

 
- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบ 

รายงานการประชุมสภา สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2563เรียบร้อยแล้ว 
 

                                          สงัด  ปัญญา                ประธานคณะกรรมการ           
                                                 (นายสงัด     ปัญญา) 
 
                                                                      ศิริพงษ์ เมืองชุม            กรรมการ 
                                                             ( นายศิริพงษ์  เมืองชุม ) 
  
                                                                       วิทวัส  ปัญญา              กรรมการ                     
                                                           (นายวิทวัส    ปัญญา)      
 

                             - สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
ดังกล่าวข้างต้น ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งที ่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 
14 สิงหาคม 2563      
      
                                          ลงชื่อ            สนั่น  ดปีัญญา                     
         ( นายสนั่น  ดีปัญญา  ) 
                                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
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นายสนั่น  ดีปัญญา                       ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องการเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี
ประธานสภา                   บัดนี้ ที่ประชุมได้ด าเนินการประชุมสภาฯ มาครบตามระเบียบวาระการประชุม 
                                  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  
                                  ประจ าปี พ.ศ. 2563  เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตปิดการประชุม   
 
เลิกประชุมเวลา    12.30 น. 
                                                               
                                                                                ผู้บันทึกการประชุม 
                               ( นางสาวอรสา  ไชยเมือง ) 
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
 

 
- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบ 

รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 

                                                                        ประธานคณะกรรมการ           
                                                 (นายสงัด     ปัญญา) 
 
                                                                                                     กรรมการ 
                                                             ( นายศิริพงษ์  เมืองชุม ) 
  
                                                                                                       กรรมการ                     
                                                           (นายวิทวัส    ปัญญา)      
 

                             - สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  ใน
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ............ ครั้งที.่........ ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ ......................... 
     
      
                                          ลงชื่อ                                     
         ( นายสนั่น  ดีปัญญา  ) 
                                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
 
 

 



 


