- สำเนำ –
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนดู่
สมัยสำมัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1
วันที่ 7 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนดู่
ผู้มำประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1.
นายด่อง จันอ่อน
2.
นายบัวเรียน ห้าวจันทึก
3.
นายบุญจันทร์ มันสาบุญ
4.
นายภาณุวัฒน์ เฉียบแหลม
5.
นางสาวอุไรวรรณ ดาเยอ
6.
นายบัวสี ปัสสาวะสังข์
7.
นายถม คากอง
8.
นายจาปา ปัสสาระกัง
9.
นายพิน พินไธสง
10. นายสุดตา สารรัตน์
11. นายสาเริง แสงศิริ
12. นายหลง สงฆัง
13. นายอา สงฆัง
14. นายสมศรี สิงห์เทพ
15. นางฑิฆัมพร เทศไธสง
16. นายฉลาด บรรยง
17. นายประยุทธ แพไธสง
18. นายหวัน สีหามาตย์
19. นายเลือน ศรีจันทร์
20. นายบุญโฮม หลุ่มใส
21. นายประยุทธ ทุดปอ
22. นางแตน เมืองขวา
23. นางนวลออง พินไธสง
24. นางจารุวรรณ ขันภักดี
25. นายทวีศักดิ์ บุญกุศล
ผู้ไม่มำ
1.
นายพิน พินไธสง

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

ลำยมือชื่อ
ด่อง จันอ่อน
บัวเรียน ห้าวจันทึก
บุญจันทร์ มันสาบุญ
ภาณุวัฒน์ เฉียบแหลม
อุไรวรรณ ดาเยอ
บัวสี ปัสสาวะสังข์
ถม คากอง
จาปา ปัสสาระกัง
..................................
สุดตา สารรัตน์
สาเริง แสงศิริ
หลง สงฆัง
อา สงฆัง
สมศรี สิงห์เทพ
ฑิฆัมพร เทศไธสง
ฉลาด บรรยง
ประยุทธ แพไธสง
หวัน สีหามาตย์
เลือน ศรีจันทร์
บุญโฮม หลุ่มใส
ประยุทธ ทุดปอ
แตน เมืองขวา
นวลออง พินไธสง
จารุวรรณ ขันภักดี
ทวีศักดิ์ บุญกุศล

หมำยเหตุ

ขำดประชุม

-2ลำดับที่
1.
2.
3.
4.

ชื่อ - สกุล
ผู้เข้ำร่วมประชุม
นายถนอม ศิริพันธ์
นางพัชรินทร์ สามคุ้มพิมพ์
นางราพัน สุขเพีย
นางนันทิชา คาสอนจิก

ตำแหน่ง
ผญบ.ม.9
รองปลัด อบต.ดอนดู่
ผอ.กองคลัง
นักวิเคราะห์ฯ

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

ถนอม ศิริพันธ์
พัชรินทร์ สามคุ้มพิมพ์
ราพัน สุขเพีย
นันทิชา คาสอนจิก

เริ่มประชุมเวลำ

09.30 น.

ระเบียบวำระที่ 1

เรื่อง ประธำนแจ้งให้ทปี่ ระชุมทรำบ

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

กล่าวสวัสดีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ทุกท่าน ทีได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ และชี้แจงรายละเอียด
1. ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ได้ประกาศสมัยประชุมสมัยที 1 ประจาปี 2562 เมือคราว
สมัยประชุมสามัญสมัยที 1/2561 เมือวันที 13 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันที 1-15 กุมภาพันธ์ 2562
ซึงได้กาหนดประชุมในวันนี้ คือวันที 7 กุมภาพันธ์ 2562
2. การประชุมในวันนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ขาดประชุม จานวน 1 ท่าน คือ
1. นายพิน พินไธสง ส.อบต.ม.4
3. ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ หรือเปิด
เป็นระบบสัน เพือให้เกียรติทีประชุม ครับ

ระเบียบวำระที่ 2

เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 13 เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.2561
ได้เชิญเลขานุการสภาฯอ่านรายงานการประชุม

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล
ปลัด อบต./เลขาฯ
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที 4/2561 เมือวันที 13 เดือน พฤศจิกายน
พ.ศ. 2561 จนครบทุกวาระ
ตามทีได้ท่านเลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ สมัยสามัญ สมัยที
4/2561 เมือวันที 13 พฤศจิกายน 2561 ไปแล้วนัน้ คณะกรรมการสภาท้องถินได้ตรวจ
รายงานการประชุมแล้ว จึงขอให้ทีประชุมตรวจดูวา่ ต้องการแก้ไขถ้อยคาใดหรือไม่ เมือ
ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ลงมติรับรองต่อไป มีสมาชิกท่านใด
จะเพิมเติมอีกหรือไม่ เมือไม่มีขอมติทีประชุม
ให้การรับรองเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

-3ระเบียบวำระที่ 3

เรื่อง กระทู้ถำม (ไม่มี)

ระเบียบวำระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวำระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 กำรกำหนดสมัยประชุมสมัยสำมัญ ประจำปี 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 5) พ.ศ. 2546 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 2)
พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุมข้อ 21 การกาหนดจานวนสมัยประชุมสภาสามัญประจาปี ระยะเวลา
และวันเริมต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริมสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภา
ท้องถินนาปรึกษาในทีประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นาความในข้อ 11 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ในการกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี จะกาหนดไม่เกิน 15 วัน
ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าเราจะกาหนดแบบใดเชิญครับ

นายทวีศักดิ์ บุญกุศล
เลขานุการสภาฯ

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
นางสาวอุไรวรรณ ดาเยอ ขอเสนอดังนี้ค่ะ
ส.อบต.ม.2
สมัยที 1 วันที 1 – 15 กุมภาพันธ์
สมัยที 2 วันที 15 –30 พฤษภาคม
สมัยที 3 วันที 1 – 15 สิงหาคม
สมัยที 4 วันที 1 – 15 พฤศจิกายน
และกาหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไปคือ
สมัยที 1 วันที 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
นายด่อง จันอ่อน
มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากทีประชุมครับ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับรองสมัยประชุมสามัญประจาปี 2562 คือ
สมัยที่ 1 วันที่ 1 – 15 กุมภำพันธ์
สมัยที่ 2 วันที่ 15 –30 พฤษภำคม
สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 15 สิงหำคม
สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 15 พฤศจิกำยน
และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไปคือ
สมัยที่ 1 วันที่ 1 – 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
นางราพัน สุขเพีย
ผอ.กองคลัง
ที่ประชุม

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
นางนันทิชา คาสอนจิก
นักวิเคราะห์ฯ

ที่ประชุม

-45.2 รำยงำนค่ำใช้จ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2562 (กองคลัง)
ได้เชิญ ผู้อานวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจง
ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน รายงานค่าใช้จา่ ยประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ง รายละเอียดตามเอกสารทีไ่ ด้แจกให้กับทุกท่านแล้ว มีทา่ นใดสงสัยจะ
สอบถามข้อความใดหรือไม่
รับทราบ
5.3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) รอบเดือน
ธันวาคม 2561 (งานนโยบายและแผน)
ได้เชิญ นักวิเคราะห์ฯ เป็นผูช้ ี้แจง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่ มท
0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ(3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอยางน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ซึ่งงานนโยบายและแผนโดยประธาน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนของ อบต.ดอนดู่ ได้ รายงานผลการติดตามฯต่อประธานสภา
ฯไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม 2561 ส่วนรายละเอียด ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านไปแล้ว
มีท่านใด สงสัยหรือจะสอบถามข้อความใดหรือไม่
รับทราบ
5.4 การขออนุญาตปลูกสร้าง ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ได้เชิญ ผอ. กองช่าง เป็นผูช้ ี้แจง

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
นางพัชรินทร์ สามคุ้มพิมพ์ เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตแจ้ง ขั้นตอนการขออนุญาต
รก.ผอ.กองช่าง
ก่อสร้าง-รื้อถอน-ต่อเติม-ดัดแปลง อาคารให้ท่านสมาชิกฯได้รบั ทราบ เพื่อจะได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในหมู่บ้านทราบคะ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้คะ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้)
ขั้นตอนการขออนุญาต
1. ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)
2. เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับอนุญาตแล้วท่านจะต้องมายื่นขอรับใบอนุญาตดังต่อไปนี้
2.1 ใบแจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ขออนุญาต

-52.2 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคารรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) ให้ท่านไปขอรับอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รบั หนังสือแจ้งออกใบอนุญาตไว้ หากประสงค์จะขออนุญาตอีกจะต้องดาเนินการเช่นเดียวกันกับการขออนุญาตใหม่ หรือ
ขั้นตอนการขออนุญาตที่เข้าใจง่าย ดังนี้คะ
แผนภูมิขั้นตอนการขออนุญาต

ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาต (แบบ ข.1)
รับคาขอ/ตรวจสอบเอกสาร นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ตรวจสอบผังเมือง
และตรวจสอบภาพสาธารณะ

ผอ.กองช่าง ตรวจแบบพิจารณา ปลัดฯ พิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต (แบบ อ.1)

ผู้ขอชาระค่าธรรมเนียม

รับใบอนุญาต (แบบ อ.1)

หลักฐานประกอบการขอใบอนุญาตก่อสร้าง
หลักฐานที่สาคัญ
1.สาเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดนิ
จานวน
1
ชุด
2.สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน
จานวน
1 ชุด
3.สาเนาโฉนดที่ดนิ ที่จะทาการก่อสร้าง
จานวน 1 ชุด (หรือเอกสารสิทธิ์อื่นๆ)
4.แบบแปลน ผังบริเวณและรายการประกอบแบบแปลน
จานวน 4 ชุด ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 รายการประกอบแบบ
4.2 แผนทีส่ ังเขป
4.3 รูปแปลนพื้น
4.4 รูปด้าน 4 ด้าน
4.5 รูปตัด 2 ด้าน

-64.6 รูปโครงหลังคา
4.7 รูปแบบคาน คานคอดิน ฐานราก
4.8 รูปแบบขยายส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง (คาน เสา ฐานราก)
4.9 รูปแปลนไฟฟ้า สุขาภิบาล
4.10 รายการคานวณ (กรณีเป็นอาคาร 2 ชั้นขึน้ ไป)
5. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดนิ (กรณีที่เจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่อาหารนั้นตัง้ อยู่)
6.หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดนิ (กรณีที่อาคารก่อสร้างชิดเขตที่ดนิ น้อยกว่า 50 ซม.)
**** กรณีสร้างในที่ของบุคคลอื่น
หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน
จานวน
1 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
จานวน
1 ฉบับ
** หมายเหตุ รับรองเอกสารถูกต้องในทุกฉบับ
อัตราค่าธรรมเนียม
การออกใบอนุญาต
1. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ฉบับละ 20
ดัดแปลง
ฉบับละ 10
บาท
ฉบับละ 10
บาท
4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
ฉบับละ 10
บาท
ใช้
ฉบับละ 20
บาท

บาท

2. ใบอนุญาต
3. ใบอนุญาตรื้อถอน
5. ใบอนุญาตเปลี่ยนการ

** บวกกับอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร**
- ตารางเมตร ละ 0.50 บาท
สาหรับอาคารไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร
- ตารางเมตร ละ 2 บาท
สาหรับอาคารสูงเกิน 2 ชั้น และสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร
- ตารางเมตร ละ 4 บาท
สาหรับ อาคารสูงเกิน 3 ชั้น สูงเกิน 15 เมตร
- เมตรละ 1 บาท
สาหรับอาคารซึ่งต้องวัดความยาว เช่น รั้ว กาแพง ประตูรั้ว เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้า
- ตารางเมตร ละ 0.50 บาท
สาหรับพื้นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
- อาคารซึ่งมีพื้นที่รองรับน้าหนักบรรทุกเกิน 50 กก.ต่อหนึ่งตารางเมตร ตารางเมตรละ 4 บาท
- ป้ายตารางเมตรละ 4 บาท
การต่อใบอนุญาต
1. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ฉบับละ 20
บาท
2. ใบอนุญาต
ดัดแปลง
ฉบับละ 10
บาท
3. ใบอนุญาตรื้อถอน
ฉบับละ 10
บาท
4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
ฉบับละ 10
บาท
5. ใบอนุญาตเปลี่ยนการ
ใช้
ฉบับละ 20
บาท
6. ใบรับรอง
ฉบับละ 10 บาท
7. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท

-7ถ้าใบอนุญาตสูญหาย
ถ้าใบอนุญาตใดๆ ก็ตามสุญหายให้แจ้งความแล้วนาใบรับแจ้งความนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ องการบริหารส่วนตาบล
ดอนดู่ เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตนัน้
ถ้าใบอนุญาตใดๆ ชารุดในสาระสาคัญให้นาใบอนุญาตนั้นไปยืน่ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ องการบริหารส่วนตาบลดอนดู่ เพื่อขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตนัน้
โทษปรับ
ประเภทของการฝ่าฝืน
โทษสูงสุด
ทาการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายใช้หรือเปลี่ยนการใช้ จาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้ง
อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
จาทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังมีการกระทาการฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ทาการรื้อถอนอาคารโดยไม่ได้รบั อนุญาต
จาคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้ง
จาทั้งปรับ
ทาการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ จาคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้ง
ผิดไปจากแบบแปลนแผนผังที่ไม่ได้รับอนุญาตและอาคาร จาทั้งปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมี
ที่ได้กระทาการฝ่าฝืนนั้นขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
การกระทาการฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

นายด่อง จันอ่อน

มีสมาชิกสภาฯผู้ใดอยากจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมถือว่าทุกท่านรับทราบ

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

รับทราบ

5.5 การขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล
นางพัชรินทร์ สามคุ้มพิมพ์ ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล ขออนุญาตนาเรียนให้ท่านสมาชิก อบต.ได้รับทาบ เพื่อแจ้ง
รก.ผอ.กองช่าง
ให้ผู้ใหญ่บ้าน และประเภทในหมู่บ้าน ในการขออนุญาตเจาะน้าบาดาล
การขออนุญาตเจาะน้าบาดาล
ขั้นตอนที่ 1
ผู้ประสงค์จะเจาะน้าบาดาลดาเนินการดังนี้
1.ยื่นคาขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล (ตามแบบ นบ.1) ณ ทีท่ าการ อบต.
2.แนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ ดังนี้
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีบุคคลธรรมดา
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีเป็นนิติบคุ คล
1.สาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาบัตรประชาชนผู้ขอ
1.สาเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผู้
ผู้รับมอบอานาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม
มีอานาจลงนาม สาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาบัตร
ประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผู้รบั
มอบอานาจและหรือผู้ให้ความยินยอม
2.หนังสือมอบอานาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณี 2.หนังสือมอบอานาจาปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณี
ไม่ได้มายื่นขอด้วยตนเอง)
กรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นคาขอด้วยตนเอง)
3.สาเนาหลักฐานการมีสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือ
ครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้าบาดาลในทีด่ ิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคาขอรับใบอนุญาตเจาะบ่
น้าบาดาล กรณีมอบอานาจต้องมีสาเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
4.สาเนาใบอนุญาต ประกอบกิจการ โรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)

-85.แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
6.สาเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษทั เจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สาหรับบ่น้าบาดาลที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไปและสาเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือวิศวกร ใน
กรณี ที่ระยุบริษัทเจาะ หรือผู้รบั เหมาเจาะ สาหรับบ่อน้าบาดาล ขนาด 6 นิว้ (150 มิลลิเมตร)ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้า
บาดาล และบ่อบาดาล ขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้าบาดาล 69 จังหวัด)
7.แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้าบาดาล
8.เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 2
ให้พนักงานน้าบาดาลประจาท้องที่ดาเนินการดังนี้
1.ตรวจสอบคาขอและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ โดยมีระยะเวลาดาเนินงาน 1 วัน ทาการ
2.รับคาขอ ลงทะเบียนรับ และรับชาระค่าธรรมเนียมคาขอตามอัตราที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 3-4
1.ตรวจสอบแหล่งน้าจากแผนทีน่ ้าบาดาล โดยมีระยะเวลาดาเนินงาน 1 วัน ทาการ หรือตรวจสอบสถานที่โดยมีระยะเวลาการ
ดาเนินงาน 2 วันทาการ
ขั้นตอนที่ 5
1.พิจารณาคาขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล
1.1 คาขอรับใบอนุญาตเจาะที่มขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิว้ (10 มิลลิเมตร)
1.2 คาขอรับใบอนุญาตเจาะทีม่ ีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อกตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) และ
ดาเนินเรื่องส่ง สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต โดยมีระยะเวลาดาเนินงาน 1 วันทาการ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาต
ฯ
ขั้นตอนที่ 6
1.การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4
นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
1.1นายก อบต. ในฐานะพนักงานน้าบาดาลประจาท้องที่พิจารณาการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้าบาดาลโดยต้องพิจาณาให้
แล้วเสร็จภายใน 2 วันทาการ
1.2 ดาเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล
1.2.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล ให้ดาเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล
1.2.2 กรณีพิจาณาไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล ให้ดาเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้รับทราบ
ขั้นตอนที่ 7
1.การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดเท่ากับ
หรือมากกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) แต่ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร)
1.1 ผู้อานวยการสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขตในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่นาบาดาลประจ
้
าท้องที่จัดให้มีการประชุม อกก.
เขต เพื่อดาเนินพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้าบาดาลโดยต้องมีการจัดประชุมภาใน 20 วันทาการ
1.2 ดาเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตเจาะน้าบาดาล ตามมติ อกก.เขต โดยมีระยะเวลาดาเนินงาน 1 วัน
ทาการ และดาเนินการส่งใบอนุญาตให้ อบต.
1.3 ดาเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล
1.3.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล ให้ อบต.ดาเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้ มา
ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล

-91.3.2 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล ให้ อบต.ดานินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มา
ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล
ขั้นตอนที่ 8
1.ผู้มายื่นขอรับอนุญาตเจาะน้าบาดาล
1.1 กรณีได้รับใบอนุญาตให้มาชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลและรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล
1.2 กรณีไม่ได้รับใบอนุญาตให้มารับทราบถึงการไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล
ซึ่งภารกิจนี้ เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอน ที่กรมทรัพยากรบาดาลถ่ายโอนภารกิจในท้องถิ่น ฉะนั้นประชาชนที่มีที่ดนิ และจะเจาะบ่อ
บาดาลในทีด่ ินของตนในเขตตาบลใดต้องมาขอใบอนุญาตในเขตตาบลนัน้ ถ้าไม่ขออนุญาตก็จะมีความผิด ค่าปรับอื่นๆ ตามกฎหมาย
ต่อไปคะ
นายด่อง จันอ่อน
มีสมาชิกสภาฯผู้ใดอยากจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมถือว่าทุกท่านรับทราบ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

รับทราบ

5.6 การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน
นางพัชรินทร์ สามคุ้มพิมพ์ การขอซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในภายในหมู่บา้ น ขอเรียนให้ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ
รก.ผอ.กองช่าง
ได้รับทราบว่าในขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อ อบต.ได้รับหนังสือแจ้งความเสียหายจากหมู่บา้ น จะมีผู้ช่วยช่าง
ไฟฟ้า ซึง่ ตอนนี้มผี ู้ช่วยช่างไฟฟ้า 2 คน และจ้างเหมาบริการ อีก 1 คน ไปสารวจความเสียหายแล้ว
รายงานผลให้ ปลัด อบต.และนายกฯ ทราบ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซม เมื่อมีวัสดุไฟฟ้าเกิด
ความเสียหายแล้วจึงจะสามารถซ่อมได้ แต่ตามทีไ่ ด้รับจ้าง จาก ผช.ช่างไฟฟ้า มาจากจุดทีไ่ ฟฟ้าดับ
หรือไม่สว่าง อาจเป็นเพียงมีแมลงหรือเศษใบไม้ เข้าไปทาให้แสงไฟไม่สว่าง ก็สามารถแก้ปัญหาได้เลย
คะ แต่ถ้าเป็นไฟใต้สวิทย์ ที่ควบคุมไฟส่องสว่างทั้งหมู่บา้ น ต้องขออนุมัติจัดซื้อก่อนจึงจะมีวัสดุไปซ่อม
คะ บางครั้งท่านสมาชิกว่าช่างไฟซ่อมช้า ก็ต้องขออภัยด้วยคะด้วยเหตุผล ตามที่แจ้งให้ท่านทราบคะ ใน
การออกซ่อมเมื่อได้รับหนังสือแจ้งความเสียหาย ก็จะเรียงลาดับก่อนหลังคะ ได้กาชับทางช่างไฟฟ้าอยู่
คะให้แร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วรายงานผลการทางานให้ปลัด อบต. นายก อบต. ทราบด้วย
ทุกครั้งคะ โดยเป็นรายงานการปฏิบัติงานคะ ขอให้ท่านแจ้ง ผูใ้ หญ่บ้าน และประชาชนในหมูบ่ ้านทราบ
ด้วยคะ
นายด่อง จันอ่อน
มีสมาชิกสภาฯผู้ใดอยากจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมถือว่าทุกท่านรับทราบ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
รับทราบ
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

เนืองจากบัดนี้เวลา 12.00 น. แล้ว อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 30 จึงหยุดพักการ
ประชุมไว้ชัวคราว เพือรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา 13.00 น.

ที่ประชุม

รับทราบ

-10ประชุมต่อเวลำ 13.00 น.
5.7 การพิจารณาอนุมัติโครงการ ซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตาบลดอนดู่ จานวน 500,000 บาท
ขอเชิญ ผอ.กองช่างได้ชี้แจงรายละเอียด

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
นางพัชรินทร์ สามคุ้มพิมพ์ สาหรับรายละเอียดโครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตาบลดอนดู่ (ดาเนินการตามแบบที่ อบต.
รก.ผอ.กองช่าง
ดอนดู่ กาหนด) งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการซ่อมแซมถนนใน
พื้นที่ตาบลดอนดู่ โดยดาเนินการ 4 โครงการ ตามหนังสือร้องขอของหมู่บ้านเพื่อดาเนินการรายละเอียด
ดังนี้
1. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านป่าหวายไปบ้านโนนสะอาด หมู่ที11 ปริมาณงาน ลูกรังทับแน่น
เกรดเกลียเรียบ กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร ลูกรังหนาเฉลีย 0.10 เมตร ลงดินถมทับแน่น กว้าง
3 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ดินถมหนาเฉลีย 0.30 เมตร จานวนเงิน 53,400.- บาท
2. โครงการซ่อมแซมถนนคันคูลาห้วยบ้านหนองแสง หมู่ที2 ปริมาณงาน ลงลูกรังทับแน่นเกรดเกลียล
เรียบ กว้าง 3 เมตร ลูกรังหนาเฉลีย 0.10 เมตร ระยะทาง 240 เมตร ลงดินถมทับแน่น กว้าง 3
เมตร ดินถมหนาเฉลีย 0.30 เมตร ยาว 240 เมตร จานวนเงิน 32,000.- บาท
3. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองแวงยาว หมู่ที 1 ไปบ้านป่าหวาย ปริมาณงาน ลงลูกรังทับ
แน่นเกรดเกลียเรียบ กว้าง 4 เมตร ลูกรังหนาเฉลีย 0.10 เมตร ยาว 2,000 เมตร จานวนเงิน
153,300.- บาท
4. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านป่าหวายไปกุดหว้า หมู่ที 11 ปริมาณงาน ลงลูกรังทับแน่นเกรด
เกลียเรียบ กว้าง 4 เมตร ลูกรังหนาเฉลีย 0.10 เมตร ยาว 2,000 เมตร จานวนเงิน 153,300.- บาท
นายด่อง จันอ่อน
มีสมาชิกสภาฯผู้ใดอยากจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ด้วยการยกมือครับ
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้ดาเนินการจานวน 4 โครงการ
จานวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

5.8 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ในวาระนี้ก็จะเป็นการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ขอเชิญพิจารณาไปพร้อมกัน

โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
การโอนครั้งนี้เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ : กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2541 ข้อ 27 รายละเอียดดังนี้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการดังต่อไปนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 1 งบประมาณ 510,000.- บาท ขอโอนลด
จานวน 71,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ 439,000.- บาท
-โอนเพิ่ม แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินสารองจ่าย ขอโอนเพิ่ม
จานวน 71,000.- บาท

-112. โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 674,000.- บาท ขอโอนลด
จานวน 100,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ 574,000.- บาท
-โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการ ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขอโอนเพิ่มจานวน 100,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 งบประมาณ 454,000.- บาท
ขอโอนลดจานวน 67,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ 387,000.- บาท
-โอนเพิ่ม แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินสารองจ่าย ขอโอนเพิ่ม
จานวน 67,000.- บาท
4. โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 งบประมาณ 404,600.- บาท ขอโอนลด
จานวน 94,600.- บาท คงเหลืองบประมาณ 310,000.- บาท
-โอนเพิ่ม แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินสารองจ่าย ขอโอนเพิ่ม
จานวน 94,600.- บาท
5. โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 งบประมาณ 471,200.- บาท ขอโอนลด
จานวน 113,400.- บาท คงเหลืองบประมาณ 357,800.- บาท
-โอนเพิ่ม แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินสารองจ่าย ขอโอนเพิ่ม
จานวน 113,400.- บาท
6. โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 488,000.- บาท ขอโอนลด
จานวน 100,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ 388,000.- บาท
-โอนเพิ่ม แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินสารองจ่าย ขอโอนเพิ่ม
จานวน 100,000.- บาท
7. โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 งบประมาณ 499,000.- บาท ขอโอนลด
จานวน 97,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ 402,000.- บาท
-โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการ ข้อ 1 ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา และค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการ ขอโอนเพิ่มจานวน 97,000 บาท
8. โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 9 งบประมาณ 462,000.- บาท
ขอโอนลดจานวน 81,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ 381,000.- บาท
-โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการ ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขอโอนเพิ่มจานวน 81,000 บาท
9.โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 งบประมาณ 404,000.- บาท ขอโอนลด
จานวน 70,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ 334,000.- บาท
-โอนเพิ่ม แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินสารองจ่าย ขอโอนเพิ่ม
จานวน 70,000.- บาท

-1210. โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 งบประมาณ 488,000.- บาท ขอโอนลด
จานวน 166,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ 322,000.- บาท
-โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ รายการ ข้อ 1) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ หรือ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ ที่เข้าลักษณะราจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตามอานาจหน้าที่ และตามความจาเป็นของ อบต.ตาม
หนังสือสั่งการ และตามงานรัฐพิธี ประเพณีขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ขอโอนเพิ่มจานวน 166,000.- บาท
11.โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12 งบประมาณ 345,200.- บาท ขอโอนลด
จานวน 65,200.- บาท คงเหลืองบประมาณ 280,000.- บาท
-โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการ ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขอโอนเพิ่มจานวน 65,200 บาท
นายด่อง จันอ่อน
มีสมาชิกสภาฯผู้ใดอยากจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ด้วยการยกมือครับ
ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

5.9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
นายด่อง จันอ่อน
ในวาระนี้ก็จะเป็นการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
ประธานสภาฯ
พ.ศ. 2562 รายละเอียดได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ขอเชิญพิจารณาไปพร้อมกัน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ : กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2541 ข้อ 29
เหตุ ผ ลความจ าเป็ น ที่ ข อแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง : เปลี่ ย นแปลงเพราะการคิ ด ค านวณต่ า งวิ ธี กั น ตามแบบสรุ ป ผล
การงบประมาณราคาก่อสร้างแบบ ปร.4 และ ปร.5 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบการก่อสร้าง
ของกรมปกครองกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียดดังนี้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการดังนี้ต่อไปนี้
(1) ข้อความเดิม
ข้อ 1 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 1 งบประมาณ 510,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 1 จานวน 2 สายทาง ดังนี้
-สายทางที่ 1 ทางสายรอบบ้านด้านทิศเหนือ เริ่มจากใกล้บริเวณหน้าบ้านของนางเถียร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร.
-สายทางที่ 2 ทางสายผ่าน (คุ้มโนนโพธิ์) เริ่มจากผิวทาง คสล.สิ้นสุด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 57 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15
เมตร.
หรือดาเนินงานถนนผิวคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 788 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1
ป้าย และป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย หรือตามแบบที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด

-13-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 7-8 ลาดับที่ 1
ข้อความใหม่
ข้อ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 1 จานวน 2 สายทาง
-สายทางที่ 1 ทางสายรอบบ้านทิศเหนือ เริ่มจากใกล้บริเวณหน้าบ้านของนางเถียร ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินข้างทางดินกลบตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร
-สายทางที่ 2 ทางสายผ่าน (คุ้มโนนโพธิ์) เริ่มจากผิวทาง คสล.เดิมสิ้นสุด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 57เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร ไหล่ทางดินข้าง ทางดินกลบตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 228 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ดาเนินการตามแบบแปลนที่
อบต.ดอนดู่ กาหนด
งบประมาณคงเหลือจากการโอน จานวน 439,000.- บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 7-8 ลาดับที่ 1
 (2) ข้อความเดิม
ข้อ 2 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 674,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 โดยดาเนินการจากทางสายหนองแสงโนนท่อน เริ่มจากสามแยกใกล้บริเวณหน้าบ้านครูจ๋าถึงเชื่อม ทล.สายหนองแวงยาว-โนนท่อน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือดาเนินงานถนนผิวคอนกรีตมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างประมาณ 0.20 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย หรือตามแบบที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 9 ลาดับที่ 2
ข้อความใหม่
ข้อ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ดาเนินการจากทางสายหนองแสง-โนนท่อน
เริ่มจากสามแยกใกล้บริเวณหน้าบ้านครูจ๋าถึงเชื่อม ถนนลาดยางสายหนองแวงยาว-โนนท่อน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร
หนาเฉลี่ ย 0.15 เมตร หรือ มี พื้ น ที่ คอนกรีต ไม่ น้ อยกว่ า 1000 ตารางเมตร ไหล่ ท างลู กรั ง กว้ า ง 0.20 เมตร พร้ อมติ ด ตั้ ง ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ดาเนินการตามแบบแปลน อบต.ดอนดู่ กาหนด
งบประมาณคงเหลือจากการโอน จานวน 574,000.- บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 9 ลาดับที่ 2
 (3) ข้อความเดิม
ข้อ 3 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 งบประมาณ 454,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 โดยดาเนินการจากทางสายรอบบ้าน
ด้านทิศใต้ฝั่งตะวันออก เริ่มจากทาง คสล.เดิมสิ้นสุด (นาพ่อเลื่อน) ถึงบริเวณหน้าบ้านนายน้อย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือดาเนินงานถนนผิวคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย หรือตามแบบที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด

-14-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 10 ลาดับที่ 3
ข้อความใหม่
ข้อ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ดาเนินการจากทางสายรอบบ้าน ด้านทิศใต้ฝั่ง
ตะวันออก เริ่มจากทาง คสล.เดิมสิ้นสุด (นาพ่อเลื่อน) ถึงบริเวณหน้าบ้านยายน้อย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตาม สภาพ หรืมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 696 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย ดาเนินการตามแบบแปลน อบต.ดอนดู่กาหนด
งบประมาณคงเหลือจากการโอน จานวน 387,000.- บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 10 ลาดับที่ 3
 (4) ข้อความเดิม
ข้อ 4 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 งบประมาณ 404,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 โดยดาเนินการจากทางสายคันคู
หนองคลอง เริ่มจากทาง คสล. เดิมสิ้นสุดถึงระยะยาว 150 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ดาเนินงานถนนผิวคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างประมาณ 0.20 เมตร หรือตามสภาพ พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย หรือตามแบบที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 11 ลาดับที่ 4
ข้อความใหม่
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 โดยดาเนินการจากทางสายคันคูหนองคลอง
เริ่มจากทาง คสล.เดิมสิ้นสุดถึงระยะยาว 150 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.20 เมตรพร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจานวน 1 ป้าย และป้าย
โครงการจานวน 1 ป้ายตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู่กาหนด
งบประมาณคงเหลือจากการโอน จานวน 310,000.- บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 11 ลาดับที่ 4
5. (ข้อความเดิม)
ข้อ 6 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 งบประมาณ 471,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 จานวน 2 สายทาง ดังนี้
-สายทางที่ 1 ทางสายนนท์ เริ่มจากเชื่อม ทช.ขก.3020 ถึงระยะยาว 100 เมตรขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร
-สายทางที่ 2 ทางสายหนองรัง เริ่มจากเชื่อม คสล.สายโนนสะอาด-ห้วยตะกั่ว ถึงระยะยาว 100 เมตร ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว
100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือดาเนินงานถนนผิวคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย
และป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย หรือตามแบบที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

-15-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 13-14 ลาดับที่ 6
(ข้อความใหม่)
ข้อ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 สายทางที่ 1 ทางสายนนท์ เริ่มจากเชื่อม
ทช.ขก.3020 ถึงระยะยาว 100 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร สายทางที่ 2 ทางสายหนองรัง เริ่ม
จากเชื่อม คสล.สายโนนสะอาด-ห้วยตะกั่ว ถึงระยะยาว 100 เมตร ขนาดก้าว 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย หรือตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด
งบประมาณคงเหลือจากการโอน จานวน 357,800.- บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 13-14 ลาดับที่ 6
6. (ข้อความเดิม)
ข้อ 7 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 488,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 จานวน 2 สายทาง ดังนี้
-สายทางที่ 1 ทางสายวิรัส เริ่มทาการจากจุดเชื่อม ทช.ขก. 3020 ถึงระยะยาว 200 เมตร ขนาดกว้าง 3.3 เมตร ยาว 150
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
-สายทางที่ 2 ทางสายหัวหนอง-ปอแดง เริ่มทาการจากจุดเชื่อม ทช.ขก.3020 (ตรงข้ามปั้มน้ามัน) 57 ถึงระยะยาว 50 เมตร
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือดาเนินงานถนนผิวคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย
และป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย หรือตามแบบที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 15-16 ลาดับที่ 7
(ข้อความใหม่)
ข้อ 7 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 จานวน 2 สายทาง สายทางที่ 1ทาง
สายวิรัส เริ่มทาจากจุดเชื่อม ทช.ขก.3020ขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินข้างทางกลบ
ดินตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร สายทางที่ 2 ทางสายหัวหนอง-ปอแดง เริ่มทาจากจุดเชื่อม ทช.ขก.
3020 (ตรงข้ามปั้มน้ามัน) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จานวน 1
ป้ายดาเนินการตามแบบแปลน อบต.กาหนด
งบประมาณคงเหลือจากการโอน จานวน 388,000.- บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 15-16 ลาดับที่ 7
7. (ข้อความเดิม)
ข้อ 8 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 งบประมาณ 499,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 จานวน 2 สายทาง ดังนี้
-สายทางที่ 1 ทางสายรวง เริ่มทาการจากถนน คสล.เดิมสิ้นสุด ถึงระยะยาว 60 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร

-16-สายทางที่ 2 ทางสายศาลกลางบ้าน เริ่มทาการจากถนน คสล.เดิมสิ้นสุด ถึง หน้าบ้านพ่อล้อม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือดาเนินงานถนนผิวคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย
และป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย หรือตามแบบที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 17-18 ลาดับที่ 8
(ข้อความใหม่)
ข้อ 8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวลองหมู่ที่ 8 สายทางที่ 1 ทางสายรวงเริ่มทาการจากถนน
คสล.เดิมสิ้นสุด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ไหล่
ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ สายทางที่2 ทางสายศาลากลางบ้าน เริ่มทาการจากถนน คสล.เดิมสิ้นสุด ถึงหน้าบ้านพ่อล้อม
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ไหล่ทางดิน ข้างทาง
กลบดินตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ดาเนินการตามแบบ
แปลน อบต.ดอนดู่ กาหนด
งบประมาณคงเหลือจากการโอน จานวน 402,000.- บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 17-18 ลาดับที่ 8
8. (ข้อความเดิม)
ข้อ 9 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 9 งบประมาณ 462,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 9 โดยดาเนินการจากทางสาย
เลื่อน เริ่มทาการจากถนนคสล.เดิมสิ้นสุด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือดาเนินงานถนนผิวคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย และ
ป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย หรือตามแบบที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 19 ลาดับที่ 9
ข้อความใหม่
ข้อ 9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 9 ดาเนินการจากทางสายเลื่อน เริ่มทาการจากถนน
คสล.เดิมสิ้นสุด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ลูกรัง
ไหล่ทางกว้าง 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ดาเนินการ
ตามแบบแปลน อบต.ดอนดู่ กาหนด
งบประมาณคงเหลือจากการโอน จานวน 381,000.- บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 19 ลาดับที่ 9
9. (ข้อความเดิม)
ข้อ 10 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 งบประมาณ 404,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 โดยดาเนินการจากทางสายเมรุ
เริ่มทาการจากถนน คสล. เดิมสิ้นสุดสายไก่ถึงระยะยาว 150 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ

-17ดาเนินงานถนนผิวคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย และป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย หรือตามแบบที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 20 ลาดับที่ 10
(ข้อความใหม่)
ข้อ 10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 ดาเนินการจากทางสายเมรุ เริ่มทาการจาก
ถนน คสล.เดิมสิ้นสุดสายไก่ ถึงระยะยาว 150 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย และ
ป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ดาเนินการตามแบบแปลน อบต.ดอนดู่ กาหนด
งบประมาณคงเหลือจากการโอน จานวน 334,000.- บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 20 ลาดับที่ 10
10. (ข้อความใหม่)
ข้อ 11 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 งบประมาณ 488,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 จานวน 2 สายทาง ดังนี้
-สายทางที่ 1 ทางสายเมรุ เริ่มทาจากถนน คสล.เดิมสิ้นสุด ถึงระยะทาง 100 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
-สายทางที่ 2 ทางสายป่าหวาย-หนองแวงยาว เริ่มทาจากถนน คสล. เดิมสิ้นสุดถึงระยะยาว 33 เมตร ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
33 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือดาเนินงานถนนผิวคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 565 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย
และป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย หรือตามแบบที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 21-22 ลาดับที่ 11
(ข้อความใหม่)
ข้อ 11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 สายทางที่1 ทางสายเมรุ เริ่มทาจากถนน
คสล.เดิมสิ้นสุด ถึงระยะยาว 100 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตาม
สภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร สายทางที่ 2 ทางสายป่าหวาย-หนองแวงยาว เริ่มทาจากถนน คสล.เดิม
สิ้นสุด ถึงระยะยาว 33 เมตร ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 33 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร ดินข้างทางกลบดินตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1
ป้าย และป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ดาเนินการตามแบบแปลน อบต.ดอนดู่ กาหนด
งบประมาณคงเหลือจากการโอน จานวน 322,000.- บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 21-22 ลาดับที่ 11
11. (ข้อความเดิม)
ข้อ 12 โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12 งบประมาณ 345,200.- บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12 จานวน 2 สายทาง ดังนี้
-สายทางที่ 1 ซอยอร่าม เริ่มจากจุดเชื่อมถนนสายรอบบ้านถึงระยะยาว 50 เมตร และซอยจานผัน เริ่มจากจุดเชื่อมถนนสาย
รอบบ้านถึงระยะยาว 50 เมตร ยาวรวม 100 เมตรขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

-18-สายทางที่ 2 ซอยหนูกัณ เริ่มจากจุดเชื่อมถนนสายรอบบ้านด้านทิศเหนือถึงระยะยาว 50 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือดาเนินงานถนนผิวคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย
และป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย หรือตามแบบที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 23 ลาดับที่ 12
(ข้อความใหม่)
ข้อ 12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12 สายทางที่1 ซอยอร่าม เริ่มจากจุดเชื่อม
ถนนสายรอบบ้านถึงระยะยาว 50 เมตร และซอยจานผัน เริ่มจากจุดเชื่อมถนนสายรอบบ้านถึงระยะยาว 50 เมตร ยาวรวม 100
เมตร ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ไหล่ทางดินข้าง
ทางกลบดินตามสภาพ สายทางที่ 2 ซอยหนูกัณ เริ่มจากจุดเชื่อมถนนสายรอบบ้านด้านทิศเหนือถึงระยะยาว 50 เมตร ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ไหล่ทางดินข้าง ทางกลบดิน
ตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ดาเนินการตามแบบแปลน
อบต.ดอนดู่ กาหนด
งบประมาณคงเหลือจากการโอน จานวน 280,000.- บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 23 ลาดับที่ 12

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

มีสมาชิกสภาฯผู้ใดอยากจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
ด้วยการยกมือครับ
มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

5.10 การรับเบี้ยยังชีพโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก (งานพัฒนาชุมชน)
สาหรับวาระที 5.8 เป็นงานของนักพัฒนาชุมชนได้ฝากรายละเอียดเข้าทีประชุมสภาฯเพือ
ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพฯของผู้มีสิทธิ์ได้รับของตาบลดอนดู่ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการรับเงิน
ทางงานพัฒนาชุมชนอยากประชาสัมพันธ์ ให้มีการรับเงินเบี้ยดังกล่าว โดยการโอนเข้าบัญชี และได้สรุป
แนวทางในการรับลงทะเบียน ผู้มีสิทธิ์ได้รบั เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่มาขอลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ตุลาคม –
พฤศจิกายน 2561 และตั้งแต่เดือน มกราคม – กันยายน 2562 รายละเอียดตามที่เจ้าหน้าที่แจกให้ทุก
ท่านแล้ว เชิญศึกษารายละเอียด (ศึกษารายละเอียด 20 นาที) ไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
รับทราบ

-19ระเบียบวำระที่ 6
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ
ในวาระนี้ก็อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยหรืออยากซักถามอะไรเพิมเติม
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยหรือซักถามอะไร ผมขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลำ 16.30 น.

ลงชือ

ทวีศักดิ์ บุญกุศล

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายทวีศักดิ์ บุญกุศล)
เลขานุการสภาฯ
ลงชือ

ด่อง จันอ่อน

ผู้ตรวจ

(นายด่อง จันอ่อน)
ประธานสภาฯ

ตรวจแล้ว

สมบูรณ์ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน แก้ไขเรือง 1……………………………………...
2…………………………………….….

ลงชือ อุไรวรรณ ดาเยอ ผูต้ รวจสอบรายงานการประชุม
(นางสาวอุไรวรรณ ดาเยอ)

ลงชือ เลือน ศรีจันทร์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายเลือน ศรีจนั ทร์)

ลงชือ หวัน สีหามาตย์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายหวัน สีหามาตย์)

