
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 

วันอังคารที่  23 เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕64  เวลา  ๐๙.30  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  

................................................. 
               นายฉลวย  ศรีอำไพ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างนับองค์ประชุม เมื่อที่
ประชุมพร้อมได้กล่าวเรียนเชิญประธานสภาจุดเทียนธูปเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์พร้อมกัน  จากนั้น  
นายสมบุญ   นามบุญลือ ประธานสภาฯ  ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสมัยที่  2 ครั้งที่ 1  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕64   
การแต่งกายชุดสุภาพ 
ระเบียบวะระที่ 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสมบุญ  นามบุญลือ : ไม่มี  
มติที่ประชุม  -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  - การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 

2  ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
นายสมบุญ นามบุญลือ 
ประธานสภา อบต. 

: มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยในการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้าไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  รับรองเป็นเอกฉันท์ 15 เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธานสภาฯ,รอง
ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  3.1 ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

และแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 5) 
นายสมบุญ  นามบุญลือ 

ประธานสภา อบต. 
: กระผมขอเชิญผู้อำนวยการกองการเกษตรรักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางภลินี  ทับสีแก้ว 
ผอ.กองการเกษตร 

: เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างทุกท่าน 
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง รองนายกองค์การบริหารส่วน 
ตำบลด่านช้าง และเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง รายละเอียด
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 
5) ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
1.โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 -ก่อสร้างซุ้ม
ประตูทางเข้าหมู่บ้าน (ตามแบบ อบต.ด่านชา้ง กำหนด)งบประมาณ ตั้งไว้ 
350,000.-บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564แบบ ผ.02 

ข้อความใหม่ 
2.โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 ซึ่งมี
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คณุภาพ-งาน เปน็ไปตาม แบบ อบต.ด่านชา้ง กำหนด 
งบประมาณ ตั้งไว้ 350,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
แบบ ผ.02 
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  ข้อความเดิม 

2.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนหัน  หมู่ที่ 1 (เส้นรอบวัด) 
-.ผิวถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมี
ปริมาตรลงหิน ไม่น้อยกว่า  68.4 ลบ.ม.งบประมาณ ตั้งไว้ 46,000.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564แบบ ผ.02 

ข้อความใหม่ 
2.โครงการปรบัปรงุถนนหินคลกุ บ้านดอนหัน  หมู่ที่ 1 (เส้นรอบวัด) 
-.ปรับปรุงถนนหินคลุก ปริมาณลงหินคลุก ขนาดผิจราจร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 102 ตร.ม.* (รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.ดา่นช้างกำหนด) *งบประมาณ ตั้งไว้ 75,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2565 แบบ ผ.02 

ข้อความเดิม 
3.โครงการปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 (คลองอีสานเขียวถึง
บ้านโคกสะอาด)-.ลงลูกรังผิวถนน  กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ คศล.ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร งบประมาณ ตั้งไว้ 
300,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 แบบ ผ.02 

ข้อความใหม่ 
3.โครงการปรับปรุงด้วยถนนลูกรัง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 (คลองอีสานเขียวถึง
บ้านโคกสะอาด)-.ลงลูกรังผิวจราจร  กว้าง 3 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 
1500 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 675 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรด
พร้อมบดทับแน่น  และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย* (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้างกำหนด) *งบประมาณ ตั้งไว้ 
240,000.-บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 แบบ ผ.02 

ข้อความเดิม 
4.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทอง หมูที่ 3(จากบ้านนางเล็ก ถึงบ้านนางไก่) 
-.ถนน คสล. พร้อมไหล่ทาง กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ คศล.ไม่น้อยกว่า 200  ตารางเมตร งบประมาณ ตั้งไว้ 140,000.-
บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565แบบ ผ.02 

ข้อความใหม่ 
4.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทอง หมูที่ 3(จากบ้านนางเล็ก ถึงบ้านนางไก่) 
-.เทคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ คศล.ไม่น้อยกว่า 200  ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย* (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้าง
กำหนด) * 
งบประมาณ ตั้งไว้ 100,000.-บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
แบบ ผ.02 
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  ข้อความเดิม 
5.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากบ้านนายพิบูลย์ถึงถนน
บ้านโคกสว่าง)-.ถนนลูกรัง    กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 950 เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 408 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ ตั้งไว้ 
230,000.-บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 แบบ ผ.02 
6.โครงการปรับปรุงด้วยถนนลูกรัง บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากบ้านนายพิบูลย์ถึง
ถนนบ้านโคกสว่าง) 
-.ปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง ผิวจราจร  กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 
930 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 558 ลูกบาศก์เมตร  ปรับเกรด
พร้อมบดทับแน่น และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย* (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้างกำหนด) *งบประมาณ ตั้งไว้ 
200,000.-บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
แบบ ผ.02 

ข้อความใหม่ 
5.โครงการปรับปรุงด้วยถนนลูกรัง บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากบ้านนายพิบูลย์ถึง
ถนนบ้านโคกสว่าง) 
-.ปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง ผิวจราจร  กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 
930 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 558 ลูกบาศก์เมตร  ปรับเกรด
พร้อมบดทับแน่น และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย* (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้างกำหนด) *งบประมาณ ตั้งไว้ 
200,000.-บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565แบบ ผ.02 

ข้อความเดิม 
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนายจรัส  พิศ
นอก) 
-.ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ กว้าง 2เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 53 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ คศล.ไม่น้อยกว่า 106 ตารางเมตร งบประมาณ ตั้งไว้ 56,000.-
บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564 แบบ ผ.02 

ข้อความใหม่ 
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนายจรัส  พิศ
นอก)-.เทคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 2 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ คศล.ไม่น้อยกว่า 100  ตารางเมตร และวางท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 13 ท่อน พร้อมยาแนว  และติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย* (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ด่านช้างกำหนด) *งบประมาณ ตั้งไว้ 60,000.-บาทปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565แบบ ผ.02 
 

 

 

 



-4- 

  ข้อความเดิม 
7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (หลังโรงเรียนจากบ้าน
นายกำจัดถึงบ้านนายสุรพันธ์) 
-.ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ กว้าง 3เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 84 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ คศล.ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร  
     ** (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) ** งบประมาณ ตั้งไว้ 145,000.-บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 แบบ ผ.02 

ข้อความใหม่ 
7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (หลังโรงเรียนจากบ้าน
นายกำจัดถึงบ้านนายสุรพันธ์) 
-.เทคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 55 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ คศล.ไม่น้อยกว่า 180  ตารางเมตร และวางท่อ คสล. ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมยาแนว   
และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 
     ** (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้างกำหนด) ** งบประมาณ ตั้งไว้ 
85,000.-บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565แบบ ผ.02. 

ข้อความเดิม 
8.โครงการปรับปรุงด้วยถนนลูกรัง บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (จากสระประปาถึงทาง
แยกโคกโนนเหลื่อม) 
-.ถนนลูกรัง ตามแบบ กว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 875 เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 656.25 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ ตั้งไว้ 
275,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 แบบ ผ.02 

ข้อความใหม่ 
8.โครงการปรับปรุงด้วยถนนลูกรัง บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (จากสระประปาถึงทาง
แยกโคกโนนเหลื่อม) 
-ลงลูกรัง  กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 850 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 510 ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย* (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้างกำหนด) *
งบประมาณ ตั้งไว้ 180,000.-บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565
แบบ ผ.02 

ข้อความเดิม 
9.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเม็ก หมูที่ 9 (จากลานมันถึงทางแยกนานาย
ประดิษฐ์)-.ถนน คสล. ตามแบบ กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 220 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ คศล.ไม่น้อยกว่า 1,100  ตารางเมตร งบประมาณ ตั้งไว้ 
630,000.-บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565แบบ ผ.02 

ข้อความใหม่ 
9.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเม็ก หมูที่ 9 (จากลานมันถึงทางแยกนานาย
ประดิษฐ์)-.เทคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
45 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คศล.ไม่น้อยกว่า 225  ตารางเมตร และติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย* (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ด่านช้างกำหนด) *งบประมาณ ตั้งไว้ 115,000.-บาทปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565แบบ ผ.02 
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   ข้อความเดิม 
10.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9  
(จากสี่แยกบ้านนางบุญสินถึงสี่แยกศาลากลางหมู่บ้าน)  -ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 
กว้าง  5 เมตร  หนา 0.04 เมตร  ยาว  85 เมตร  หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลติก ไม่
น้อยกว่า  425 ตารางเมตร งบประมาณ 175,000.- บาทปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564แบบ ผ.02 

ข้อความใหม่ 
10.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9  
(จากสี่แยกบ้านนางบุญสินถึงสี่แยกศาลากลางหมู่บ้าน)   
- ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) กว้าง  5 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  ยาว  85 เมตร  หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลติกคอนกรีต
รวม ไม่น้อยกว่า  425 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 
     ** (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้างกำหนด) ** งบประมาณ 
225,000.- บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565แบบ ผ.02 

   ข้อความเดิม 
11.โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากนานางทองม้วน 
ถึงนานายบุญทัน)-.ถนนดิน กว้าง 3 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 300 
เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ตั้งไว้ 
23,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 แบบ ผ.02 

ข้อความใหม่ 
11.โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากนานางทองม้วน 
ถึงนานายบุญทัน)-.ลงดินถมขนาดพื้นล่าง  กว้าง 4 เมตร สูง  0.50 เมตร ยาว 
300 เมตร  ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 525 ลูกบาศก์
เมตร และวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน 
พร้อมยาแนว   ** (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้างกำหนด) ** งบประมาณ 
ตั้งไว้ 85,000.-บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 แบบ ผ.02 

ข้อความเดิม 
12.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สายนานิคม-หนองหว้า
เอน  (จากบ้านนานิคม ต.ด่านช้าง ถึงบ้านหนองเม็ก)  -ถนนลาดยาง กว้าง  8  
เมตร  หนา 0.05 เมตร  ยาว  2,700 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า  
21,600 ตารางเมตร งบประมาณ 9,000,000.- บาทปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2565 แบบ ผ.02 

ข้อความใหม่ 
12.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สายนานิคม-หนองหว้า
เอน  (จากบ้านนานิคม ต.ด่านช้าง ถึงบ้านหนองเม็ก)  - ปรับปรุงผิวจราจรด้วย
แอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) (ต่อจากถนนลาดยางหน้าเรือนจำ) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  7 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  ยาว  500 เมตร  หรือมี
พ้ืนทีแ่อสฟัลติกคอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า  3,500 ตารางเมตร พร้อมตีเส้น
จราจร  และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 
ป้าย     ** (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้างกำหนด) ** งบประมาณ 
1,520,000.- บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565แบบ ผ.02 
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  ข้อความเดิม 
13.โครงการปรบัปรงุถนนลาดยางด้วยแอสฟัลตกิคอนกรีต สายนานิคม-หนองหว้าเอน  
(จากหน้า อบต.ดา่นช้าง ถึงวัดสระไผ่โคกสะอาด)  -ถนนลาดยาง กว้าง  6  เมตร ไหล่ทาง 
0-1 เมตร หนา 0.05 เมตร  ยาว  4,000 เมตร  หรือมีพื้นท่ีลาดยาง ไม่น้อยกว่า  32,000 
ตารางเมตร งบประมาณ 12,000,000.- บาทปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
แบบ ผ.02 

ข้อความใหม่ 
13.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สายนานิคม-หนองหว้า
เอน  (จากหน้า อบต.ด่านช้าง ถึงวัดสระไผ่โคกสะอาด)   
- ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) (บริเวณหน้า
บ้าน นางสาวกัญญารัตน์  ต่วนสูงเนินไปบ้านโคกสะอาด) ขนาดผิวจราจรกว้าง  7 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  ยาว  350 เมตร  หรอืมีพ้ืนทีแ่อสฟัลติกคอนกรีต
รวม ไม่น้อยกว่า  2,450 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร  และติดตั้งป้ายโครงการ 
1 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย     ** (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ด่านช้างกำหนด) ** งบประมาณ 1,070,000.- บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 แบบ ผ.02 

ข้อความเดิม 
14.ขยายไหล่ถนน คสล.บ้านรกฟา้ หมูที่ 11 (จากโรงสีชุมชน ถึงถังน้ำประปาหมู่บ้าน) 
-.ถนน คสล. ตามแบบ กว้าง 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นท่ี 
คศล.ไม่น้อยกว่า 450  ตารางเมตร  งบประมาณ ตั้งไว้ 250,000.-บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 แบบ ผ.02 

ข้อความใหม่ 
14.ขยายไหล่ถนน คสล.บ้านรกฟ้า หมูที่ 11 (จากโรงสีชุมชน ถึงถังน้ำประปาหมู่บ้าน) 
-.เทคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมี
พื้นที่ คศล.ไม่น้อยกว่า 450  ตารางเมตร และตดิตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  และปา้ย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ป้าย * (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดา่นช้างกำหนด) * งบประมาณ ตั้ง
ไว้ 230,000.-บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 แบบ ผ.02 

นายสมบุญ นามบุญลือ 
ประธานสภา อบต. 

: มีสมาชิกท่านใดเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ 
กระผมขอมติที่ประชุมสภา เพ่ือพิจารณาเห็นชอบแก้ไขและเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับที่ 5) กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑5 เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธาน สภาฯ,รอง
ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
นายสมบุญ  นามบุญลือ 

ประธานสภา อบต. 
: มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม เชิญครับ 

นายสมบุญ  นามบุญลือ 
ประธานสภา อบต. 

: มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเพ่ิมเติม
กระผมว่าวันนี้เราประชุมกันมานานพอสมควรแล้ว วันนี้กระผมขอปิดการ
ประชุมครับ 

ปิดการประชุม  17.00 น. 
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                                                              (ลงชื่อ)..........................................ผู้จดบันทกึการประชุม 
                                                                 (นายฉลวย   ศรีอำไพ) 
                                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่..........28....กุมภาพันธ์  2564.....................   
 
(ลงชื่อ) .......................................... กรรมการ    (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ 
            (นายธนงค์   ประวนันา)    (นายบัวศรี  เอ่ียมศรี) 
   
           (ลงชื่อ) .......................................... ประธานกรรมการ 
                                                                 (นายธงชัย   พลค่อ) 
  

 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างรับรองรายงานในคราวประชุมสมัย...สามัญ....ที่..........  ครั้งที่
............. เมื่อท่ี.............  เดือน........................  พ.ศ. 2564   
 
 
                                          (ลงชื่อ) ..........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                              (นายสมบุญ   นามบุญลือ) 
                                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 


