
 
  



  



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2564   ครั้งที่   2 

วันท่ี   1  เดอืนมีนาคม   พ.ศ.2564 
เวลา  09.00  น. 

ณ  หอประชุมองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านโตก 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประมวล  สุขดี ประธานสภา อบต. ประมวล  สุขดี 

 2 นายสมนึก  หมื่นสี รองประธานสภา อบต. สมนึก  หมื่นสี 
 3 นางส้มแป้น  อิงคนินันท์ สมาชิกสภา อบต. ส้มแป้น  อิงคนินันท์ 
 4 นางไพริน  บัวค า สมาชิกสภา อบต. ไพริน  บัวค า 
 5 นายคนอง  พุฒฟัก สมาชิกสภา อบต. คนอง  พุฒฟัก 
 6 นางชุติมา  อินทร์พร สมาชิกสภา อบต. - ลาป่วย 

7 พ.ต.สมบูรณ์  ขนันทอง สมาชิกสภา อบต. สมบูรณ์  ขนันทอง 
 8 นายรุ่ง  แก้วบุญเรือง สมาชิกสภา อบต. - ลาป่วย 

9 นายบุญช่วย  ขาวลูกอิน สมาชิกสภา อบต. บุญช่วย  ขาวลูกอิน 
 10 นายตุ๋ย  ทองดี สมาชิกสภา อบต. ตุ๋ย  ทองดี 
 11 นางสายหยุด  พึ่งเมือง สมาชิกสภา อบต. สายหยุด  พึ่งเมือง 
 12 นายประดิษฐ  กองเตย สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ  กองเตย 
 13 นางอัมพร  ใกล้สมจิตต์ สมาชิกสภา อบต. อัมพร  ใกล้สมจิตต์ 
 14 นางวันเพ็ญ  บุญเหมือน สมาชิกสภา อบต. วันเพ็ญ  บุญเหมือน 
 15 นายสมศักดิ์  ศรีสอาด สมาชิกสภา อบต. สมศักดิ์  ศรีสะอาด 
 16 นายสมศักดิ์  เฟ่ืองฟุ้ง สมาชิกสภา อบต. สมศักดิ์  เฟ่ืองฟุ้ง 
 17 นางสงกรานต์  แสงอุ่น สมาชิกสภา อบต. สงกรานต์  แสงอุ่น 
 18 นายทวี  แสงอุ่น สมาชิกสภา อบต. ทวี  แสงอุ่น 
 19 นางสนิท  โยเฮอืง สมาชิกสภา อบต. สนิท  โยเฮือง 
 20 นายเสวย  รักษา สมาชิกสภา อบต. - ลากิจ 

21 นางยุพา  พรหมลัทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ยุพา  พรหมลัทธิ์ 
 22 นางการะเกด  คงตาก สมาชิกสภา อบต. - ลาป่วย 

23 นางเบ็ญจมาภรณ์  รัตนพันธ์ สมาชิกสภา อบต. เบ็ญจมาภรณ์  รัตนพันธ์ 
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รายช่ือผู้มาประชุม 
   ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

24 นายสุระศักดิ์  แก้วภิรมย์ สมาชิกสภา อบต. สุระศักดิ์  แก้วภิรมย์ 
 25 นายกิตติคุณ  กุลพันธ์ เลขานุการสภา อบต. - ลาป่วย 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

   ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายชนัญ  สุพลพิชิต ปลัด อบต. ชนัญ  สุพลพิชิต 

 2 นายชนัญ  สุพลพิชิต ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ ชนัญ  สุพลพิชิต 
 

  
ของนายก อบต.บ้านโตก 

      
     
     
     
     
 

     
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์   จังหวดัเพชรบรูณ์ 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2564   ครั้งที ่ 2 
วันท่ี   1  เดอืนมีนาคม   พ.ศ.2564 

เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านโตก 

************************************** 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโตกเข้าร่วมประชุม  โดยมีนายประมวล  สุขดี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ท าหน้าที่
ประธานในที่ประชุม ฯ  มีสมาชิกอยู่ในต าแหน่ง  25  คน  เข้าร่วมประชุม  20  คน  ไม่มาประชุม   5  คน  ครบองค์
ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภา ฯ  เนื่องจากในวันนี้นายกิตติคุณ  กุลพันธ์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกไม่ 

ได้มาประชุมเนื่องจากป่วย  ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต.  1  ท่านเพ่ือ
ท าหน้าที่เลขานุการสภา ฯ  ชั่วคราว  ขอเชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ฯ  ผมนายสมศักดิ์  ศรีสอาด  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  9  ขอเสนอนางวันเพ็ญ  บุญเหมือน     
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  8  เป็นเลขานุการชั่วคราวครับ 

ประธานสภา ฯ  ผมขอผู้รับรองจ านวน  2  ท่านครับ 
นางยุพา ฯ  ดิฉันนางยุพา  พรหมลัทธิ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  12  ดิฉันขอรับรองค่ะ 
พ.ต.สมบูรณ์ ฯ  กระผม  พ.ต.สมบูรณ์  ขนันทอง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  3  ผมขอรับรองครับ 
ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภา ฯ            หากไม่มีผู้ใดเสนอท่านอ่ืนอีกขอให้นางวันเพ็ญ  บุญเหมือน  เป็นเลขานุการสภา ฯ   

(ชั่วคราว) ในการประชุมครั้งนี้  และขอเชิญเลขานุการสภา ฯ  ชี้แจงรายละเอียดการประชุม
ครับ  

เลขานุการสภา ฯ           ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก   ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัย 
แรก  ประจ าปี  2564  โดยมีก าหนด 15  วัน  ตั้งแต่วันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์  2564  และ
ได้ขอขยายระยะเวลาการประชุมออกไปอีก  15  วัน  คือตั้งแต่วันที่  16  กุมภาพันธ์  -  2  
มีนาคม  2564  ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่  2  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านโตก  มีเรื่องพิจารณาเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  
คือการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  และการเปลี่ยนแปลง 
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ค าชี้แจงงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ  ที่สภา ฯ จะต้อง
พิจารณาร่วมกัน  ดังนั้นจึงเรียนเชิญท่านสมาชิก สภา  ฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

ประธานสภา ฯ             ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านโตก  อยู่ในต าแหน่ง  25  คน  มาประชุม  ฯ  จ านวน  20  คน  ไม่มาประชุม  
จ านวน  5  คน  ครบองค์ประชุม  และมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน  1  คน  และเริ่มประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา  ฯ ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ  อ่านรายงานการประชุมสภา  ฯ  ครั้งที่ผ่านมาครับ 
เลขานุการสภา ฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  สมัยสามัญ  สมัยแรก  

ประจ าปี  2564  ครั้งที่  1  ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์  2564  เมื่อผมได้อ่าน
รายงานการประชุมแล้วมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ฯ กรุณาขออนุญาตที ่
ประชุมสภาตามข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภา ฯ (เลขานุการสภา ฯ)  อ่านรายงานการ
ประชุมตั้งแต่ต้นจนจบ 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
สภา ฯ  ด้วยครับ   

ที่ประชุม ฯ มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   19  เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งด
ออกเสียง  1  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภา ฯ  เรื่องท่ี  1  การขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปี  พ.ศ.2563 
   ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน 

โตกชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบครับ 
ปลัด  อบต.ฯ  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ได้มีมติอนุมัติในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่   

3  ประจ าปี  2563  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2563  ให้กันเงินตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  งบลงทุน  หมวดรายจ่าย 
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ค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ดับเพลิง  เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดดับเพลิง  จ านวน  2  ชุด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  พ.ศ.2563  หมวด  4  “การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  29  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของชุดดับเพลิง
จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณต่อสภา ฯ  ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าชุดดับเพลิง  ประกอบด้วย  เสื้อ
คลุมดับเพลิงแบบมาตรฐาน  หมวกดับเพลิง  
ถุงมือดับเพลิง  รองเท้ายาง  หน้ากากหมวก
ดับเพลิง  จ านวน  2  ชุด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าชุดดับเพลิง  ประกอบด้วย  
เสื้อดับเพลิง  กางเกงดับเพลิง  ถุงมือ
ดับเพลิง  รองเท้าดับเพลิง  ฮู๊ดดับเพลิง  
หมวกดับเพลิง  จ านวน  2  ชุด 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน 
โตกได้ชี้แจงให้สมาชิกสภา ฯ  ทราบนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับว่าเห็นชอบ
หรือไม่ 

ทีป่ระชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ฯ  เห็นชอบ  24  เสียง  ไม่เห็นชอบ  
-  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

 
ประธานสภา ฯ  เรื่องท่ี  2  การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  จึงขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่ของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมต่อที่ประชุมสภา ฯ ครับ 

ปลัด อบต.ฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บ 
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  4  พ.ศ.2561  ข้อ  89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

  1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

  2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
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  3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ

กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

  4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลา  ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  ทั้งนี้  ให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 7272  ลงวันที่  26  
ธันวาคม  2560  เรื่อง  แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
“ก าหนดแนวทางด าเนินการเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่ายเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดังนี้ 

1. โครงการที่ด าเนินการจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง  ไม่
เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น 

2. โครงการหรือกิจการที่จะด าเนินการต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าข้ึนเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยให้ความส าคัญกับโครงการดังนี้ 

 3.1 ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น  ก่อสร้างถนนก่อสร้าง
ระบบระบายน้ า ก่อสร้างสวนสาธารณะ  ก่อสร้างสนามกีฬา 

 3.2 ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร  
เช่น  สร้าง/ซ่อมระบบประปา  ถังน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน  ท าฝายน้ าล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล  
ธนาคารน้ าใต้ดิน  ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง 

 3.3 การพัฒนาตลาดท้องถิ่น  เช่น  การจัดให้มีหรือปรับปรุงตลาดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 3.4 การจัดการขยะมูลฝอย  การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น 
 3.5 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  เช่น  การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก

ขั้นพ้ืนฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับบริการขั้น
พ้ืนฐานด้านสังคม  สาธารณสุข  และคุณภาพชีวิต  การส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส  เด็กก าพร้า  ผู้สูงอายุ  หรือผู้พิการ 
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 3.6 ด้านการศึกษา  เช่น  การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา  สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก 

 3.7 ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เช่น  โครงการศูนย์การเรียนรู้เพ่ือชุมชน  เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ  ก่อสร้าง/ปรับปรุง
อาคารร้านค้าชุมชน  ตลาดชุมชน 

 3.8 ด้านสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  
ก่อสร้างห้องสุขา  ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว 

 3.9 การจัดให้มีการบ ารุงสนามกีฬาหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 3.10  ด้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ  เช่น  ถนน  สะพาน  อ่างเก็บ
น้ าขนาดเล็ก  สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกให้ความ
เห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่  1  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564  จ านวน  94  โครงการ  โดยผมจะขอให้ท่านสมาชิกสภา ฯ  แต่ละ
หมู่บ้านได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดโครงการของแต่ละหมู่บ้านให้ที่ประชุมทราบครับ  ขอ
เชิญสมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  1  ครับ 

นางไพริน  ฯ  ดิฉันนางไพริน  บัวค า  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  1  ขอเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงิน 
สะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ตามล าดับดังนี้ค่ะ 
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เลียบถนนสายบ้านโตก - บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 1  บ้านโตก
เหนือ ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ซ้ายถนน ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ยาว 121.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด  งบประมาณ  338,800  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 
2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  3  หน้าที่  4  ข้อที่  1) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นางไพริน ฯ 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดาวเรือง หมู่ที่ 1 บ้านโตกเหนือ  ต าบล
บ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 57.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 228.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  132,300  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  2  ข้อที่  1) 
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ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 
ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  

ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
นางไพริน ฯ  3. โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล จ านวน 3 จุด  หมู่ที่ 1 บ้านโตกเหนือ ต าบลบ้านโตก   

อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จุดที่ 1 บริเวณประปาหมู่บ้าน วัดสว่างอารมณ์ 
จุดที่ 2 บริเวณศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจ าต าบลบ้านโตก 
จุดที่ 3 บริเวณประปาหมู่บ้าน นายบุญร่วม นพมาก 
งบประมาณ  30,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  3  หน้าที่  4  ข้อที่  5) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นางไพริน ฯ  4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสังเวียน  หมู่ที่  1  บ้านโตกเหนือ  
ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
33.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 99.00 ตารางเมตร  ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  57,500  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  3  ข้อที่  2) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นางไพริน ฯ  5.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเอกพงษ์  หมู่ที่ 1  บ้านโตกเหนือ  
ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
18.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  60,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  3  ข้อที่  3) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
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นางไพริน ฯ  6.โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโตกเหนือ  ต าบลบ้าน 

โตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์   
จุดที่ 1 ซอยนางสมพร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 33.00 ตัน 
จุดที่ 2 ซอยนายบุญหลาย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 15.00 ตัน   
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  16,000  บาท  (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  4  
ข้อที่  4) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ปลัด อบต.ฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  2  เสนอโครงการครับ 
นายคนอง ฯ  ผมนายคนอง  พุฒฟัก  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  2  ขอเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงิน 

สะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ตามล าดับดังนี้ครับ 
1.โครงการก่อสร้างผนังกั้นดินพัง  บริเวณหลังวัดจันทร์นิมิต  หมู่ที่ 2 บ้านโตกกลาง 
ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดความสูง 1.40 เมตร ยาว 
9.70 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  165,000  บาท  
(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  
หน้าที่  44  ข้อที่  83) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายคนอง ฯ 2.โครงการลงหินคลุกไหล่ถนน สายเจริญสุข หมู่ที่ 2 บ้านโตกกลาง ต าบลบ้านโตก  
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดลงหินคลุก 2 ข้างถนน ความกว้างตาม
สภาพถนน ยาว 328.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  
197.00 ตัน ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  63,100  บาท  
(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  3  
หน้าที่  6  ข้อที่  13) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 
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ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  

ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
นายคนอง ฯ  3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ทางเข้าซอย หมู่ที่ 2 ต่อหมู่ที่ 3  หมู่ที่ 2  บ้านโตกกลาง  

ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขวาทาง ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ยาว 97.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 - 0.45 เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด  งบประมาณ  271,600  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 
2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  5  ข้อที่  6) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายคนอง ฯ  4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนพันธ์ม้า 2   หมู่ที่ 2   บ้านโตกกลาง  
ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
156.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 624.00 ตารางเมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  361,900  บาท   (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  5  ข้อที่  7) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายคนอง ฯ  5.โครงการลงหินคลุกไหล่ถนน ซอยนายอ๊ีด หมู่ที่ 2 บ้านโตกกลาง ต าบลบ้านโตก   
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาด ลงหินคลุก 2 ข้างถนน ความกว้างตาม
สภาพถนน ยาว 159.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  
58.00 ตัน ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด งบประมาณ  18,600  บาท  (ปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  
51  ข้อที่  2) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายคนอง ฯ  6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายอ๊ีด ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2  บ้านโตกกลาง  
ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
25.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร ตามแบบ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  68,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  51  ข้อที่  3) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายคนอง ฯ 7.โครงการขยายถนนหินผุ  ซอยแสนสุข  หมู่ที่ 2 บ้านโตกกลาง ต าบลบ้านโตก อ าเภอ
เมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์   
ช่วงที่ 1  ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร 

   ช่วงที่ 2  ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.90 เมตร 
ช่วงที่ 3  ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

   งบประมาณ  32,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  56  ข้อที่  23) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ปลัด อบต.ฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  3  เสนอโครงการครับ 
พ.ต.สมบูรณ์ ฯ  ผม  พ.ต.สมบูรณ์  ขนันทอง  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  3  ขอเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจ่าย 

ขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ตามล าดับดังนี้ครับ 
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมีสุข ช่วงท่ี 2  หมู่ที่ 3  บ้านหัวนา  
ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
87.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  252,300  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  6  ข้อที่  9) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

พ.ต.สมบูรณ์ ฯ  2.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต ซอยฟาร์มไก่ หมู่ที่ 3 บ้านหัวนา ต าบลบ้านโตก   
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 141.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 564.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน 
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ต าบลก าหนด  งบประมาณ  411,700  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 
– 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  7  ข้อที่  10) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

พ.ต.สมบูรณ์ ฯ 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ 3 บ้านหัวนา  ต าบลบ้าน
โตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 254.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,016.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  589,300  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  7  ข้อที่  11) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

พ.ต.สมบูรณ์ ฯ 4.โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยมีสุข 3 หมู่ที่ 3 บ้านหัวนา ต าบล
บ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 310.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 388.00 ลบ.ม ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  50,500  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  8  ข้อที่  13) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

พ.ต.สมบูรณ์ ฯ 5.โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยนายมุ้ย หมู่ที่ 3 บ้านหัวนา ต าบล
บ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 270.00 ลบ.ม ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  35,100  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  9  ข้อที่  15) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
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พ.ต.สมบูรณ์ ฯ 6.โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ซอยคลองลึก หมู่ที่ 3 บ้านหัวนา  ต าบลบ้านโตก  

อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 815.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 489.00 ตัน ตามแบบองค์การบริหารส่วน 
ต าบลก าหนด  งบประมาณ  156,500  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 
– 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  10  ข้อที่  16) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

พ.ต.สมบูรณ์ ฯ 7.โครงการเปลี่ยนท่อจ่ายน้ าประปาและขยายเขตน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหัวนา  
ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว 
3 นิ้ว และ 2 นิ้ว ความยาวรวม 5,872.00 เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
งบประมาณ  800,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  52  ข้อที่  4) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ปลัด อบต.ฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  4  เสนอโครงการครับ 
นายบุญช่วย ฯ  ผมนายบุญช่วย  ขาวลูกอิน  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  4  ขอเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจ่าย 

ขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ตามล าดับดังนี้ครับ 
1.โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล จ านวน 2 จุด  หมู่ที่ 4  บ้านโตกใต้  ต าบลบ้านโตก  
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จุดที่ 1 บริเวณประปาหมู่บ้าน 
จุดที่ 2 บริเวณวัดอินทร์เจริญ 
งบประมาณ  20,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  10  ข้อที่  17) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
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นายบุญช่วย ฯ 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงสีนายต้อย พร้อมวางท่อระบายน้ า 

หมู่ที่ 4  บ้านโตกใต้  ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 321.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่ 
น้อยกว่า 1,284.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร จ านวน  2 จดุ ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
งบประมาณ  751,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  11  ข้อที่  18) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายบุญช่วย ฯ 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายบรรเจิด หมู่ที่ 4  บ้านโตกใต้  ต าบล
บ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 76.50 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 229.50 ตารางเมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  133,200  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  11  ข้อที่  19) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายบุญช่วย ฯ 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางบุญล้ า หมู่ที่ 4  บ้านโตกใต้  ต าบล
บ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.50 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  203,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  12  ข้อที่  21) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายบุญช่วย ฯ  5.โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนน ซอยนายเตือน  หมู่ที่ 4  บ้านโตกใต้  ต าบลบ้านโตก   
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.25 เมตร หรือปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 165.00 ลบ.ม ตามแบบองค์การบริหารส่วน 
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ต าบลก าหนด  งบประมาณ  21,500  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 
– 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  13  ข้อที่  22) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายบุญช่วย ฯ  6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายหอย หมู่ที่ 4  บ้านโตกใต้  ต าบล 
บ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด งบประมาณ  464,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  14  ข้อที่  25) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายบุญช่วย ฯ  7.โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนน ซอยนายประเสริฐ  หมู่ที่ 4  บ้านโตกใต้  ต าบลบ้านโตก   
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.25 เมตร หรือปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 420.00 ลบ.ม ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด งบประมาณ  54,600  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 
2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  15  ข้อที่  26) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายบุญช่วย ฯ  8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เลียบซ้ายทางถนนสายบ้านโตก - บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 4  
บ้านโตกใต้ ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ซ้ายทาง ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 124.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด  งบประมาณ  380,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 
– 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  15  ข้อที่  27) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
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ปลัด อบต.ฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  5  เสนอโครงการครับ 
ประธานสภา ฯ  ผมนายประมวล  สุขดี  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  5  ขอเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจ่าย 

ขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ตามล าดับดังนี้ครับ 
1.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  คุ้มวัดบ้านพี้ หมู่ที่ 5 บ้านพี้ ต าบลบ้านโตกอ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 120.00 
เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  270,000  บาท  (ปรากฏ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  3  หน้าที่  
11  ข้อที่  54)  ตามที่สมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภา ฯ   2.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าเหล็ก คุ้มบ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 5 บ้านพี้ ต าบลบ้านโตก   
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม  ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  485,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  3  หน้าที่  12  ข้อที่  56)  ตามที่
สมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภา ฯ   3.โครงการขยายเขตน้ าประปา  ซอยนายแหลม หมู่ที่ 5 บ้านพี้ ต าบลบ้านโตก 
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว และ ขนาด 2 
นิ้ว ความยาวรวม 1,000.00 เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  
130,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  16  ข้อที่  28)  ตามที่สมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้น
ผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภา ฯ   4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองยาว จุดที่ 1 เชื่อมทางหลวง 
หมายเลข 21 หมู่ที่ 5 บ้านพี้ ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร พร้อมส่วนขยาย 2 ข้างถนน ข้างละ 13.50 ตาราง
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 99.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การ 
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บริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  80,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  16  ข้อที่  29)  ตามที่
สมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภา ฯ   5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองยาว จุดที่ 2 เชื่อมทางหลวง 
หมายเลข 21  หมู่ที่ 5 บ้านพี ้ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 29.45 เมตร พร้อมส่วนขยายด้านขวาถนน 65.00 ตาราง
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 182.80 ตารางเมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  140,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  17  ข้อที่  30)  ตามที่
สมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภา ฯ   6.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  คุ้มบ้านหนองยาว หมู่ที่ 5 บ้านพี้ ต าบลบ้านโตก  อ าเภอ 
เมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 
120.00 เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  270,000  บาท 
ส าหรับโครงการนี้ผมขอชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่า  หลังจากกองช่างได้ออกส ารวจเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  แต่หลังจากนั้นปรากฎว่าทางเจ้าของที่ดินได้มาแจ้งกับผมว่าไม่ยินยอมให้
ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลในที่ดินของตน  ดังนั้นโครงการนี้ผมจึงขอยกเลิกไม่
ด าเนินการต่อ  เนื่องจากไม่มีสถานที่ส าหรับด าเนินการครับ 

ที่ประชุม ฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  -  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  19  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภา ฯ   7.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต สายมิตซู  หมู่ที่ 5 บ้านพี้  ต าบลบ้านโตก  อ าเภอ 
เมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 48.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด  งบประมาณ  60,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 
2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  52  ข้อที่  6)  ตามที่สมาชิกสภา ฯ  
และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกได้
เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 
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ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  

ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภา ฯ   8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิตซู เชื่อมทางหลวงหมายเลข 21 หมู่ที่  

5 บ้านพี้  ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 14.00 เมตร พร้อมส่วนขยาย 2 ข้างถนน ข้างละ 2.00 ตารางเมตรหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด  งบประมาณ  37,200  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 
2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  52  ข้อที่  5)  ตามที่สมาชิกสภา ฯ  
และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกได้
เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภา ฯ   9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนายแหลม หมู่ที่ 5 บ้านพี้  ต าบลบ้าน 
โตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  150.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  348,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  52  ข้อที่  7)  ตามที่
สมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ปลัด อบต.ฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  6  เสนอโครงการครับ 
นางสายหยุด ฯ  ดิฉันนางสายหยุด  พึ่งเมือง  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  6  ขอเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจ่าย 

ขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ตามล าดับดังนี้ค่ะ 
1.โครงการก่อสร้างป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง ซอยแรงงาน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งแค  ต าบลบ้าน
โตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดสูง 3.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  480,000  บาท  (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  46  
ข้อที่  2) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
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นางสายหยุด ฯ  2.โครงการลงหินผุไหล่ถนนสาย คลองวังหัน  หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งแค ต าบลบ้านโตก 

อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาด ลงหินผุ 2 ข้างถนน  ความกว้างตาม
สภาพถนน  ยาว 870.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  หรือปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 174.00 
ลบ.ม ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  22,700  บาท  (ปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  
20  ข้อที่  35) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นางสายหยุด ฯ  3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแรงงาน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งแค  ต าบลบ้าน 
โตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 372.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  215,800  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  
2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  20  ข้อที่  36) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นางสายหยุด ฯ  4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายสุ่ม  หมู่ที่  6 บ้านทุ่งแค ต าบลบ้าน 
โตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมส่วนขยายข้างละ 6.25 ตารางเมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 56.50 
ตารางเมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  35,000  บาท  
(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  
หน้าที่  21  ข้อที่  38) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นางสายหยุด ฯ  5.โครงการลงหินคลุกไหล่ถนน ซอยดงพญาราช  หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งแค ต าบลบ้านโตก   
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาด ลงหินคลุก 2 ข้างถนน ความกว้างตาม
สภาพถนน ยาว 325.00 เมตร  หนา 0.20 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  98.00 
ตัน ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  31,400  บาท  (ปรากฏอยู่ใน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  3  หน้าที่  15  
ข้อที่  80) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นางสายหยุด ฯ  6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นางโฉมยง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งแค ต าบลบ้าน 
โตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์   
ช่วงที่  1  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 270.00 ตารางเมตร 
ช่วงที่  2  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 21.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 64.50 ตารางเมตร   
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  200,000  บาท  (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  22  
ข้อที่  40) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ปลัด อบต.ฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  7  เสนอโครงการครับ 
นายประดิษฐ ฯ  ผมนายประดิษฐ  กองเตย  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  7  ขอเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจ่าย 

ขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ตามล าดับดังนี้ครับ 
1.โครงการขยายเขตน้ าประปา สายบ้านพี้ 16  หมู่ที่ 7  บ้านพี้  ต าบลบ้านโตกอ าเภอ
เมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาวรวม 615.00 
เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  120,000  บาท  (ปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  
23  ข้อที่  41) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
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นายประดิษฐ ฯ  2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพี้ - บ้านพล า (สายตรงข้ามซอย 

ล าใย หมู่ที่ 5) หมู่ที่ 7  บ้านพี้  ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  
493,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  23  ข้อที่  42) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายประดิษฐ ฯ  3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3  หมู่ที่ 7  บ้านพี้  ต าบลบ้านโตก   
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด  งบประมาณ  469,800  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 
– 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  24  ข้อที่  43) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายประดิษฐ ฯ  4.โครงการขุดลอกคลองห้วยพี้ หมู่ที่ 7  บ้านพี้  ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์   
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- ขนาดความกว้างปากคลองเดิมเฉลี่ย 12.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร ลึกเดิม เฉลี่ย  1.50 
เมตร   
- ขุดลอกใหม่ความกว้างปากคลองเฉลี่ย 12.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร  ขุดลอกใหม่ลึก
เฉลี่ย 2.00 เมตร 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  462,000  บาท  (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  50  
ข้อที่  10) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
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นายประดิษฐ ฯ  5.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมทางน้ าเข้าออก สายบ้านพี้ - บ้านพล า  (สายตรง 

ข้ามซอยล าใย หมู่ที่ 5) หมู่ที่ 7  บ้านพี้  ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร  ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  60,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  
2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  43  ข้อที่  80) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายประดิษฐ ฯ 6.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านน้อย หมู่ที่ 7 บ้านพี้  ต าบลบ้านโตก  อ าเภอ
เมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 24.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก าหนด  งบประมาณ  25,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 
2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  53  ข้อที่  10) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายประดิษฐ ฯ 7.โครงการซ่อมแซมปีกฝายและเสริมคันดินปีกฝาย ฝายกุดส าโรง หมู่ที่ 7 บ้านพี้  ต าบล
บ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด ความสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 
78.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด งบประมาณ  350,000  บาท 
(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  
หน้าที่  50  ข้อที่  9) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายประดิษฐ ฯ  8.โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนน ซอยเลียบคลองบ้านน้อย หมู่ที่ 7 บ้านพี้  ต าบลบ้าน 
โตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 42.00  ลบ.ม  ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  5,500  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  
2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  53  ข้อที่  11) 
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ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ปลัด อบต.ฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  8  เสนอโครงการครับ 
นางวันเพ็ญ ฯ  ดิฉันนางวันเพ็ญ  บุญเหมือน  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  8  ขอเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจ่าย 

ขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ตามล าดับดังนี้ค่ะ 
1.โครงการขุดลอกคลองตีนตก  หมู่ที่ 8 บ้านสะแกงาม  ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- ความกว้างปากคลองเดิมเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 530.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย  1.20 เมตร 
- ขุดลอกใหม่ความกว้างปากคลองเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 530.00 เมตร ขุดลอกใหม่ลึกเฉลี่ย 
2.00 เมตร    
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  140,000  บาท  (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  46  
ข้อที่  3) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นางวันเพ็ญ ฯ  2.โครงการขุดลอกคลองค ากาย หมู่ที่ 8 บ้านสะแกงาม  ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมือง 
เพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์   
- ความกว้างปากคลองเดิมเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร 
- ขุดลอกใหม่ความกว้างปากคลองเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร ขุดลอกใหม่ลึกเฉลี่ย 
1.50 เมตร   
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  120,000  บาท  (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  47  
ข้อที่  4) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นางวันเพ็ญ ฯ 3.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต (สายบ้านสะแกงาม - บ้านกกน่อง) หมู่ที่ 8 บ้านสะแก
งาม  ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
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ยาว 24.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร  ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  87,600  บาท   
(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  
หน้าที่  25  ข้อที่  45) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นางวันเพ็ญ ฯ 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนางเม้า จันทร์อิฐ) หมู่ที่ 8 บ้านสะแก
งาม  ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 165.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร พร้อม
วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 7.00 เมตร  จ านวน 1 จุด  ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  483,500  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  25  ข้อที่  46) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นางวันเพ็ญ ฯ 5.โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ซอยบุญตา หมู่ที่ 8 บ้านสะแกงาม ต าบลบ้านโตก  
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,090.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 654.00 ตัน  ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  209,300  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  26  ข้อที่  47) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นางวันเพ็ญ ฯ 6.โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ซอยสมนึก ตอน 2 หมู่ที่ 8 บ้านสะแกงาม  ต าบล
บ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  510.00  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 306.00 ตัน ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  98,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  44  ข้อที่  82) 
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ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 
ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  

ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
นางวันเพ็ญ ฯ 7.โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ซอยวณิชชา หมู่ที่ 8 บ้านสะแกงาม  ต าบลบ้านโตก  

อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  136.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 82.00 ตัน ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  26,300  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  
2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  53  ข้อที่  12) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นางวันเพ็ญ ฯ 8.โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนน ซอยล าพรรณ 1 หมู่ที่ 8 บ้านสะแกงาม  ต าบลบ้านโตก  
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.25 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 313.00 ลบ.ม ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด   งบประมาณ  40,700  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  
2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  53  ข้อที่  13) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ปลัด อบต.ฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  9  เสนอโครงการครับ 
นายสมศักดิ์ ฯ  ผมนายสมศักดิ์  ศรีสอาด  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  9  ขอเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจ่าย 

ขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ตามล าดับดังนี้ครับ 
1.โครงการขยายเขตน้ าประปา เลียบข้างถนนสายวังจานช าเรียง หมู่ที่ 9 บ้านวังจาน  
ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
ความยาวรวม 1,500.00 เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  
243,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  26  ข้อที่  48) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 
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ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  

ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
นายสมศักดิ์ ฯ 2.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. คลองตูม หมู่ที่ 9  บ้านวังจาน  ต าบลบ้านโตก  

อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร 
จ านวน 2 ช่องทางน้ าไหล ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  
400,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  27  ข้อที่  49) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายสมศักดิ์ ฯ 3.โครงการขุดลอกคลองกุดน้ าด า หมู่ที่ 9  บ้านวังจาน  ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์   
ช่วงที่ 1 ความกว้างปากคลองเดิมเฉลี่ย 12.00 เมตร ยาว 495.00 เมตร  ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 
เมตร 
ขุดลอกใหม่ความกว้างปากคลองเฉลี่ย 12.00 เมตร ยาว 495.00 เมตร  
ขุดลอกใหม่ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร   
ช่วงที่ 2 ความกว้างปากคลองเดิมเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.50 
เมตร 
ขุดลอกใหม่ความกว้างปากคลองเฉลี่ย 12.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร  ขุดลอกใหม่ลึกเฉลี่ย 
1.50 เมตร   
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  480,000  บาท  (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  47  
ข้อที่  5) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายสมศักดิ์ ฯ 4.โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายหนองเซ (หลังวัดวังจาน) หมู่ที่ 9  บ้านวังจาน  
ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์   
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว  345.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 259.00 ตัน   
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ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,330.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 798.00 ตัน   
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 138.00 ตัน   
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  358,500  บาท  (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  28  
ข้อที่  51) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายสมศักดิ์ ฯ  5.โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายกกกระบก หมู่ที่ 9  บ้านวังจาน   
ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
770.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 462.00 ตัน  ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  148,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  29  ข้อที่  52) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายสมศักดิ์ ฯ 6.โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายผนังดิน 1 หมู่ที่ 9  บ้านวังจาน ต าบลบ้านโตก  
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,650.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,590.00 ตัน  ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  477,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  29  ข้อที่  53) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายสมศักดิ์ ฯ 7.โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ซอยฝายวังจาน หมู่ที่ 9  บ้านวังจาน  ต าบลบ้าน
โตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 420.00  
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เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 189.00 ตัน  ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  60,500  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  30  ข้อที่  54) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายสมศักดิ์ ฯ  8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฟาร์มไก่ หมู่ที่ 9  บ้านวังจาน  ต าบล 
บ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 149.50 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 598.00 ตารางเมตร   ตามแบบองค์การ 
บริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  346,900  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  30  ข้อที่  55) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายสมศักดิ์ ฯ  9.โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ซอยนางด า หมู่ที่ 9  บ้านวังจาน  ต าบลบ้านโตก   
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 252.00 ตัน  ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  80,700  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  
2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  31  ข้อที่  56) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ปลัด อบต.ฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  10  เสนอโครงการครับ 
นายทวี ฯ  ผมนายทวี  แสงอุ่น  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  10  ขอเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจ่าย 

ขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ตามล าดับดังนี้ครับ 
1.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหลังสถานีไฟฟ้าย่อยเพชรบูรณ์ หมู่ที่ 10 บ้านพนา
นิคม ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  
งบประมาณ  270,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  31  ข้อที่  57) 
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ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 
ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  

ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
นายทวี ฯ 2.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านพนานิคม ต าบล

บ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความ
ลึกไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  
270,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  32  ข้อที่  58) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายทวี ฯ 3.โครงก่อสร้างถังเก็บน้ าเหล็ก บริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านพนานิคม 
ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  495,000  บาท  (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  33  
ข้อที่  60) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายทวี ฯ 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพนานิคม 4  หมู่ที่ 10 บ้านพนานิคม 
ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร  ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  487,200  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  3  หน้าที่  28  ข้อที่  
172) 

ประธานสภา ฯ ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
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นายทวี ฯ  5.โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนน ซอยน้ าคัด หมู่ที่ 10 บ้านพนานิคม ต าบลบ้านโตก   

อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,190.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 1,785.00  ลบ.ม  ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  232,100  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  33  ข้อที่  61) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายทวี ฯ 6.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านพนานิคม 1  หมู่ที่ 10 บ้านพนานิคม ต าบล
บ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่  น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร  ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  43,800  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  34  ข้อที่  62) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ปลัด อบต.ฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  11  เสนอโครงการครับ 
นางสนิท ฯ  ดิฉันนางสนิท  โยเฮือง  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  11  ขอเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจ่าย 

ขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ตามล าดับดังนี้ครับ 
1.โครงการขยายเขตน้ าประปา  ซอยนายบัวลือ หมู่ที่ 11 บ้านกกน่อง ต าบลบ้านโตก  
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาวรวม 
62.00 เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  8,000  บาท  
(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  
หน้าที่  56  ข้อที่  24) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นางสนิท ฯ  2.โครงการขยายเขตน้ าประปา  ซอยกลางนา  หมู่ที่ 11 บ้านกกน่อง ต าบลบ้านโตก   
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาวรวม  
475.00 เมตร   ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  80,000  บาท   
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(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  
หน้าที่  35  ข้อที่  65) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นางสนิท ฯ 3.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกน่อง - บ้านหัวนา  หมู่ที่ 11 
บ้านกกน่อง ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 35.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  104,400  บาท  (ปรากฏอยู่ใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  36  
ข้อที่  66) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นางสนิท ฯ 4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านกกน่อง ซอย 2 หมู่ที่ 11 บ้านกกน่อง ต าบลบ้าน
โตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 144.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  
403,200  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  36  ข้อที่  67) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นางสนิท ฯ  5.โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยนางเกสร หมู่ที่ 11 บ้านกกน่อง  
ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม  ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  7,800  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  37  ข้อที่  68) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 
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ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  

ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
นางสนิท ฯ 6.โครงการก่อสร้างราวกันตก ถนนสายบ้านสะแกงาม - บ้านกกน่อง หมู่ที่ 11 บ้านกก

น่อง ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
3 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  70,000  
บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  
ฉบับท่ี  4  หน้าที่  37  ข้อที่  69) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นางสนิท ฯ 7.โครงการก่อสร้างถนนหินผุ  ซอยอยู่สุข หมู่ที่ 11 บ้านกกน่อง ต าบลบ้านโตก  อ าเภอ
เมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.40 เมตร  หรือปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 208.00 ลบ.ม ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด  งบประมาณ  30,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 
2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  54  ข้อที่  16) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ปลัด อบต.ฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  12  เสนอโครงการครับ 
นางยุพา ฯ  ดิฉันนางยุพา  พรหมลัทธิ์  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  12  ขอเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจ่าย 

ขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ตามล าดับดังนี้ครับ 
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายส านักสงฆ์เต็มสิบ  หมู่ที่ 12 บ้านโนนโก 
ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร  ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  493,000  บาท   (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  55  ข้อที่  22) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
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นางยุพา ฯ  2.โครงการต่อความยาวท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านโนนโก  

ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ต่อด้านขวาทาง ขนาด 1.50 x 
1.80 ยาว 2.50 เมตร จ านวน 2 ช่องทางน้ าไหล  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  
งบประมาณ  135,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  38  ข้อที่  70) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นางยุพา ฯ  3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันตาเพีย - บ้านพันธ์ม้า  หมู่ที่ 12  
บ้านโนนโก ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  464,000  บาท  (ปรากฏอยู่ใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  38  
ข้อที่  71) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นางยุพา ฯ 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ - บ้านสันตาเพีย หมู่ที่ 12 บ้าน
โนนโก ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว  160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่  น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร  ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  464,000  บาท  (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  3  หน้าที่  32  
ข้อที่  196) 

ประธานสภา ฯ ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นางยุพา ฯ  5. โครงการซ่อมแซมฝายคลองปลากั้ง หมู่ที่ 12 บ้านโนนโก ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมือง 
เพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์   
จุดที่ 1 บริเวณปีกฝายด้านทิศเหนือ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร  ลึก 1.50 เมตร 

   จุดที่ 2 บริเวณปีกฝายด้านทิศเหนือ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.50 เมตร  ลึก 0.70 เมตร 
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ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  65,000  บาท  (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  49  
ข้อที่  8) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นางยุพา ฯ  6. โครงการขยายเขตน้ าประปา สายบ้านโนนโก หมู่ที่ 12 บ้านโนนโก ต าบล 
บ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความ
ยาวรวม  250.00 เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  45,000  
บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  
ฉบับท่ี  4  หน้าที่  39  ข้อที่  73) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นางยุพา ฯ  7. โครงการขุดลอกเหมืองนาหนองป้อง หมู่ที่ 12 บ้านโนนโก ต าบลบ้านโตก  ขนาดกว้าง  
2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด  งบประมาณ  25,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 
2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  48  ข้อที่  7) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นางยุพา ฯ  8. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 บ้านโนนโก ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมือง 
เพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 120.00 
เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  270,000  บาท  (ปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  
40  ข้อที่  74) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
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นางยุพา ฯ  9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโก - บ้านสันตาเพยี  

หมู่ที่ 12 บ้านโนนโก ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 74.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด  งบประมาณ  222,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 
2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  55  ข้อที่  21) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ปลัด อบต.ฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  13  เสนอโครงการครับ 
นายสุระศักดิ์ ฯ  ผมนายสุระศักดิ์  แก้วภิรมย์  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  13  ขอเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจ่าย 

ขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ตามล าดับดังนี้ครับ 
1.โครงการขยายเขตน้ าประปา บริเวณถ้ าสองพ่ีน้อง  หมู่ที่ 13 บ้านพันธุ์ม้า  ต าบลบ้าน
โตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาว 
รวม  440.00 เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  80,000  
บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  
ฉบับท่ี  4  หน้าที่  41  ข้อที่  76) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตกได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายสุระศักดิ์ ฯ 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพันธ์ม้า - โรงโม่หิน  หมู่ที่  13 บ้าน
พันธุ์ม้า ต าบลบ้านโตก อ าเภอมเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 135.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  469,800  บาท  (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  41  
ข้อที่  77) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายสุระศักดิ์ ฯ 3.โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล จ านวน 4 จุด หมู่ที่ 13 บ้านพันธุ์ม้า ต าบลบ้านโตก  
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์   
จุดที่ 1 บริเวณประปาหมู่บ้าน อาคารเอนกประสงค์ 
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จุดที่ 2 บริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านพันธ์ม้า 
จุดที่ 3 บริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านพันธ์ม้า (หอถังเหล็ก) 
จุดที่ 4 บริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ าสองพ่ีน้อง 
งบประมาณ  40,000  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 – 2565)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  หน้าที่  42  ข้อที่  78) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายสุระศักดิ์ ฯ 4.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าเหล็ก หมู่ที่ 13  บ้านพันธุ์ม้า ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม  ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด  งบประมาณ  492,500  บาท  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2561 
– 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  4  หน้าที่  42  ข้อที่  79) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโตก ได้เสนอโครงการนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ  ด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เห็นชอบ  19  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ปลัด อบต. ตามท่ีผมและสมาชิกสภา ฯ  ได้เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564   รวมทั้งสิ้น  94  โครงการ  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  20,294,300  
บาท  ซึ่งโครงการที่เสนอจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  1  ปี  นับตั้งแต่วันที่ขออนุมัติ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกจะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จต่อไปครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน  ๆ   
ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภา ฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกผมขอปิดการประชุมสภา ฯ  ใน 

วันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับ 
 

ปิดประชุมเวลา  10.20  น. 
 
 

ลงชื่อ วันเพ็ญ  บุญเหมือน ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
           (นางวันเพ็ญ  บุญเหมือน) 

        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  (ชั่วคราว) 



34 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
 
 
        ลงชื่อ    คะนอง  พุฒฟัก     กรรมการ          
                                                              (นายคนอง  พุฒฟัก) 
                                                คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 

ลงชื่อ   ตุ๋ย  ทองดี    กรรมการ          
                                                                (นายตุ๋ย  ทองดี) 
                                                คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 

ลงชื่อ   สมนึก หมื่นสี   กรรมการ          
                                                              (นายสมนึก  หมื่นสี) 
                                                 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

 วันนี้  วันที่  1  มีนาคม  2564  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.2564  ครั้งที่  1  เม่ือวันที่  
15  กุมภาพันธ์  2564 
 
 

ลงชื่อ ประมวล  สุขดี     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายประมวล  สุขดี) 

        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 


