- สำเนำ –
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนดู่
สมัยสำมัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1
วันที่ 14 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563
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.
นายจาปา ปัสสาระกัง
8.
นายพิน พินไธสง
9.
นายสุดตา สารรัตน์
10. นายสาเริง แสงศิริ
11. นายหลง สงฆัง
12. นายอา สงฆัง
13. นายสมศรี สิงห์เทพ
14. นางสาวฑิฆัมพร พรมดี
15. นายประยุทธ แพไธสง
16. นายหวัน สีหามาตย์
17. นายเลือน ศรีจันทร์
18. นายบุญโฮม หลุ่มใส
19. นายประยุทธ ทุดปอ
20. นางแตน เมืองขวา
21. นางนวลออง พินไธสง
22. นางจารุวรรณ ขันภักดี
23. นายทวีศักดิ์ บุญกุศล
24.
ผู้ไม่มำ
1.
นายบัวสี ปัสสาวะสังข์
2.
นายพิน พินไธสง
3.
นางสาวฑิฆัมพร พรมดี

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

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

หมำยเหตุ

ลำประชุม

ลำประชุม

ลำประชุม

-2ลำดับที่
1.
2.

ชื่อ - สกุล
ผู้เข้ำร่วมประชุม
นายทองร้อย อุ่นสาโรง
นางนันทิชา คาสอนจิก

ตำแหน่ง
ผู้ช่วย ม.7
นักวิเคราะห์ฯ

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

ทองร้อย อุ่นสาโรง
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 2563 เมือคราว
สมัยประชุมสามัญสมัยที 4/2562 เมือวันที 12 พฤศจิกายน 2562 ในวันที 1-15 กุมภาพันธ์ 2563
ซึงได้กาหนดประชุมในวันนี้ คือวันที 14 กุมภาพันธ์ 2563
2. การประชุมในวันนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ลาประชุม จานวน 3 ท่าน คือ
1. นายบัวสี ปัสสาวะสังข์ ส.อบต.ม.3
2. นายพิน พินไธสง ส.อบต.ม.4
3. นางสาวฑิฆัมพร พรมดี ส.อบต.ม.7
3. ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ หรือเปิด
เป็นระบบสัน เพือให้เกียรติทีประชุม ครับ

ระเบียบวำระที่ 2

เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 12 เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.2562
ได้เชิญเลขานุการสภาฯอ่านรายงานการประชุม

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

มติที่ประชุม

ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที 4/2561 เมือวันที 12 เดือน พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 จนครบทุกวาระ
ตามทีได้ท่านเลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ สมัยสามัญ สมัยที
4/2562 เมือวันที 12 พฤศจิกายน 2562 ไปแล้วนัน้ คณะกรรมการสภาท้องถินได้ตรวจ
รายงานการประชุมแล้ว จึงขอให้ทีประชุมตรวจดูวา่ ต้องการแก้ไขถ้อยคาใดหรือไม่ เมือ
ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ลงมติรับรองต่อไป มีสมาชิกท่านใด
จะเพิมเติมอีกหรือไม่ เมือไม่มีขอมติทีประชุม
ให้การรับรองเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

-3ระเบียบวำระที่ 3

เรื่อง กระทู้ถำม (ไม่มี)

ระเบียบวำระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวำระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 กำรกำหนดสมัยประชุมสมัยสำมัญ ประจำปี 2563
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. 2564
นายด่อง จันอ่อน
มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากทีประชุมครับ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับรองสมัยประชุมสามัญประจาปี 2563 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. 2564

-4ที่ประชุม

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
นางนันทิชา คาสอนจิก
นักวิเคราะห์ฯ

ที่ประชุม

รับทราบ
5.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ (พ.ศ. 2561-2565) รอบเดือน
ธันวาคม 2562 (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 ส่วนรายละเอียด ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านไปแล้ว มีทา่ นใด สงสัยหรือจะสอบถาม
ข้อความใดหรือไม่
รับทราบ

5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
นางนันทิชา คาสอนจิก
นักวิเคราะห์

ขอเชิญนักวิเคราะห์ ได้ชี้แจงการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2563
ตามที่งานนโยบายและแผนสานักปลัดได้ จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งประเด็น
แรกที่เราจะพิจารณาคือ การการเพิ่มเติม ซึ่งได้แก่โครงการ “โครงการปฏิบัติการ 60 วันแยกก่อนทิ้ง”
ตามที่ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 25 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายประจาปี
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้หารบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ซึง่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนดู่ ได้อนุมตั ิและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไปแล้วเมื่อวันที่
14 มิถุนายน 2562 นั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ มีความจาเป็นในการเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปจั จุบันตามภารกิจและอานาจหน้าที่
และเพื่อเป็นการเชื่อมโยง
โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้มีความเหมาะสม

-5สอดคล้องกับปัญหา/ความต้องการของประชาชนทั้งนี้เพื่อนาไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณดาเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามระเบียบกฎหมายต่อไป
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561) “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อม
เหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
สาหรับกรณีขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ผบู้ ริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิม่ เติมต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
“ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลีย่ นแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วนั ที่ผบู้ ริหารท้องถิ่นประกาศใช้”
เหตุผล
การเพิ่มเติมเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เป็นไปตามบันทึกข้อความ งานกองช่าง องค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนดู่ ที่ ขก 80003/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 เรื่อง ขอเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2563 , เป็นไปตามบันทึกข้อความ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ที่ ขก 80003/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
เรื่อง ขอเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2563 ,
เป็นไปตามบันทึกข้อความ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ที่ ขก 80003/2563 ลง
วันที่ 31 มกราคม 2563 เรื่อง ขอเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ. 2563

ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ จึงได้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
(ใช้เวลาศึกษาและอภิปรายในรายละเอียด 1 ชั่วโมง)
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

หลังจากที่เราได้อภิปรายรวมถึงศึกษารายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
โครงการที่เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง นั้น มีทา่ นสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น

-6เพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2563 ท่านใดเห็นชอบร่างแผนดังกล่าว
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาที่อยู่ในที่ประชุม ทั้งหมด จานวน 19 ท่าน และมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2563
โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นชอบ
18
เสียง
- ไม่เห็นชอบ
เสียง
- งดออกเสียง
1
เสียง
- ไม่อยู่ในที่ประชุม
เสียง

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

พักประชุม เวลำ 12.00 น - 13.00 น.
ประชุมต่อเวลำ 13.00 น.

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

5.4 การพิจารณาโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ในวาระนี้ก็จะเป็นการพิจารณาโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 รายละเอียดได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ขอเชิญพิจารณาไปพร้อมกัน ดังนี้

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้
ข้อความเดิม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงยาวหมู่ที่ 1 ไปบ้านป่าหวาย
จานวน 349,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายบ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 1 ไปป่าหวาย เริ่มทาการจากจุดสิ้นสุด คสล.เดิมหน้าบ้านพ่อบุญ
หลาไปบ้านป่าหวาย ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 630 ตรารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจานวน

-7อย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทางดินข้างทางกลบดิน ตามสภาพ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน กรมการ
ปกครอง แบบ ท1-01 และรายละเอียดตามแบบแปลนที่ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112 ลาดับที่ 82

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 จานวน 346,500.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่
ที่ 2 โดยดาเนินการเริ่มทาการจาก คสล.เดิมไปบ้านวังม่วงขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 120 เมตร
หนาเฉลี่ ย 0.15 เมตรหรื อ มีพื้ น ที่ไ ม่ น้อ ยกว่ า 600 ตร.ม. พร้อ มติด ตั้ งป้ า ยโครงการและป้ า ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวนอย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ ก่อสร้าง
ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู่
กาหนด –เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 -เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113 ลาดับที่ 83

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 จานวน 333,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนท่อน หมู่
ที่ 3 โดยดาเนินการจากเริ่มทาการจากจุดสิ้นสุดเดิมจากบ้านโนนท่อนไปบ้านหนองไผ่น้อย ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 120 ม.nหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวนอย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทางดินข้างทางกลบ
ดินตามสภาพ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113 ลาดับที่ 84

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 จานวน 339,000.บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่
น้อย หมู่ที่ 4 โดยดาเนินการดังนี้
- ช่วงที่ 1 สายรอบหนองคลองเริ่มทาการจากจุดสิ้นสุด คสล.เดิม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม.
- ช่วงที่ 2 ซอยหน้าวัด (เพชร) ขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 64 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.40 ตร.ม.
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวนอย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทางดิน
ข้างทางกลบดินข้างทางกลบดินตามสภาพ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท
1-01 และรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115 ลาดับที่ 85

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5 จานวน 345,800.- บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5 โดยดาเนินการจากหน้าบ้าน
นายยศถึงหน้าบ้านนางนอม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมี
พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 620 ตร.ม. พร้ อ มติ ด ตั้ ง ป้ า ยโครงการพร้ อ มติ ด ตั้ ง ป้ า ยโครงการและป้ า ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวนอย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินข้างทางกลบดินตาม

-8สภาพ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
7) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 116 ลาดับที่

86

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยายเมียงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 จานวน
334,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยยายเมียง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 โดยดาเนินการเริ่มทาการจากหน้า บ้านยายเมียง
เชื่อมถนนสายหลังวัดบ้านโนนสะอาด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการพร้อมติดตั้งป้ายโครงการและ
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวนอย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินข้างทางกลบดิน
ตามสภาพ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
7) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 117 ลาดับที่ 87

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มกองดินเชื่อมทางหลวง 2030 บ้านหัวหนอง
แวง หมู่ที่ 7 จานวน 337,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สายคุ้ มกองดิน เชื่อ มทางหลวง 2030 บ้ านหั ว หนองแวง หมู่ที่ 7 โดย
ดาเนินการเริ่มทาการจากทางหลวงชนบท ขก.3020 ถึงบ้านนายลุน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว
200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวนอย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทางดินข้าง
ทางกลบดินตามสภาพ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118 ลาดับที่ 88

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 จานวน 334,800.บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว
ลอง หมู่ที่ 8 โดยดาเนินการเริ่มทาการจากศาลพระภูมิไปบ้านพ่อไหวขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
150 เมตร หนาเฉลี่ ย 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ ไม่น้อ ยกว่า 600 ตารางเมตร พร้ อมติด ตั้งป้า ย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้ายไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองแบบ ท1-01 และรายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.ดอนดู่ กาหนด –เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119 ลาดับที่ 89

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 9 จานวน 348,900.- บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 9
โดยดาเนินการเริ่มทาการจากซอยหน้าวัดสีชมพูวนาราม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.พร้อมวางท่อระบายน้า คสล. Ø 0.40
จานวน 2 จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวนอย่างละ 1 ป้าย
ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองแบบ ท1-01
และรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า 120 ลาดับที่ 90
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10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปนาพ่อบด บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10
จานวน 334,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายไปนาพ่อบด บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 โดยดาเนินการจากเริ่มทาการจากจุดสิ้นสุด
คสล.เดิม ซอยข้างบ้านนายประยุทธ ทุดปอ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรื อมีพื้น ที่ไ ม่น้ อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการและป้ายประชาสั มพัน ธ์
โครงการ จ านวนอย่ างละ 1 ป้าย ไหล่ ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 121 ลาดับที่ 91

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 ไปบ้ า นหนองแวงยาว
จานวน 333,900.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 ไปบ้านหนองแวงยาว โดยดาเนินการเริ่มทาการจาก คสล.เดิม
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจานวนอย่างละ 1 ป้ายไหล่ทาง
ดินข้างทางกลบดินตามสภาพ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองแบบ ท1-01 และ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 122 ลาดับที่ 92

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายถม บรรยงค์ ไปรอบบ้าน บ้านดอนดู่
เหนือ หมู่ที่ 12 จานวน 334,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายถม บรรยงค์ ไปรอบบ้าน บ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12 โดย
ดาเนินการเริ่มจากหน้าบ้านนายถม บรรยงค์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 600 ตารางเมตร พร้ อ มติ ด ตั้ ง ป้ า ยโครงการและป้ า ย
ประชาสัมพันธ์โครงการจานวนอย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ ก่อสร้าง
ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู่
กาหนด-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
7) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123 ลาดับที่ 93

ข้อความใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงยาวหมู่ที่ 1 ไปบ้านป่าหวาย
จานวน 349,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายบ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 1 ไปป่าหวาย เริ่มทาการจากจุดสิ้นสุด คสล.เดิมหน้าบ้านพ่อบุญ
หลาไปบ้านป่าหวาย ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 630 ตรารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจานวนอย่าง
ละ 1 ป้าย ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง
แบบ ท1-01 และรายละเอียดตามแบบแปลนที่ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112 ลาดับที่ 82

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 จานวน 346,500.- บาท

-10เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่
ที่ 2 โดยดาเนินการเริ่มทาการจาก คสล.เดิมไปบ้านวังม่วงขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 120 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 600 ตร.ม. พร้ อ มติ ด ตั้ ง ป้ า ยโครงการและป้ า ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวนอย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ ก่อสร้าง
ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู่
กาหนด –เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 -เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113 ลาดับที่ 83

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 จานวน 333,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนท่อน หมู่
ที่ 3 โดยดาเนินการจากเริ่มทาการจากจุดสิ้นสุดเดิมจากบ้านโนนท่อนไปบ้านหนองไผ่น้อย ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวนอย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทางดินข้างทางกลบดิน
ตามสภาพ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113 ลาดับที่ 84

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 จานวน 339,000.บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่
น้อย หมู่ที่ 4 โดยดาเนินการดังนี้
- ช่วงที่ 1 สายรอบหนองคลองเริ่มทาการจากจุดสิ้นสุด คสล.เดิม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม.
- ช่วงที่ 2 ซอยหน้าวัด (เพชร) ขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.40 ตร.ม.
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวนอย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทางดิน
ข้างทางกลบดินข้างทางกลบดินตามสภาพ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท
1-01 และรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115 ลาดับที่ 85

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5 จานวน 345,800.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5 โดยดาเนินการจาก
หน้าบ้านนายยศถึงหน้าบ้านนางนอม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการพร้อมติดตั้งป้ายโครงการและ
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวนอย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินข้างทาง
กลบดิ น ตามสภาพ ก่ อ สร้ า งตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า 116 ลาดับที่ 86
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6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยายเมียงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 จานวน
334,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยยายเมียง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 โดยดาเนินการเริ่มทาการจากหน้า บ้านยายเมียง
เชื่อมถนนสายหลังวัดบ้านโนนสะอาด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการพร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวนอย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินข้างทางกลบดินตาม
สภาพ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และรายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 117 ลาดับที่ 87

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มกองดินเชื่อมทางหลวง 2030 บ้านหัวหนอง
แวง หมู่ที่ 7 จานวน 337,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สายคุ้ มกองดิน เชื่อ มทางหลวง 2030 บ้ านหั ว หนองแวง หมู่ที่ 7 โดย
ดาเนินการเริ่มทาการจากทางหลวงชนบท ขก.3020 ถึงบ้านนายลุน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว
200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวนอย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ ก่อสร้าง
ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู่
กาหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 -เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118 ลาดับที่ 88

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 จานวน 334,800.บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว
ลอง หมู่ที่ 8 โดยดาเนินการเริ่มทาการจากศาลพระภูมิไปบ้านพ่อไหวขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้ายไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ ก่อสร้าง
ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองแบบ ท1-01 และรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู่
กาหนด –เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 -เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119 ลาดับที่ 89

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 9 จานวน 348,900.- บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 9
โดยดาเนินการเริ่มทาการจากซอยหน้าวัดสีชมพูวนาราม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 600 ตร.ม.พร้ อ มวางท่ อ ระบายน้ า คสล. Ø 0.40
จานวน 2 จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวนอย่างละ 1 ป้าย
ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองแบบ ท1-01
และรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า 120 ลาดับที่ 90

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปนาพ่อบด บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 จานวน
334,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายไปนาพ่อบด บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 โดยดาเนินการจากเริ่มทาการจากจุดสิ้นสุด คสล.เดิม

-12ซอยข้างบ้านนายประยุทธ ทุดปอ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน
อย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง แบบ ท1-01 และรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 121
ลาดับที่ 91

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 ไปบ้ า นหนองแวงยาว
จานวน 333,900.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 ไปบ้านหนองแวงยาว โดยดาเนินการเริ่มทาการจาก คสล.เดิม
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจานวนอย่างละ 1 ป้ายไหล่ทางดินข้าง
ทางกลบดิ น ตามสภาพ ก่ อ สร้ า งตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองแบบ ท1-01 และ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 122 ลาดับที่ 92

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายถม บรรยงค์ ไปรอบบ้าน บ้านดอนดู่
เหนือ หมู่ที่ 12 จานวน 334,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายถม บรรยงค์ ไปรอบบ้าน บ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12 โดย
ดาเนินการเริ่มจากหน้าบ้านนายถม บรรยงค์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวนอย่ า งละ 1 ป้ า ย ไหล่ ทางดิ นข้ า งทางกลบดิ นตามสภาพ ก่ อ สร้า งตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู่ กาหนดเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123 ลาดับที่ 93

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯผู้ใดอยากจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
ด้วยการยกมือครับ
มีมติเห็นชอบให้โอน แก้ไขเปลีย่ นแปลงงบประมาณ รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน 18 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ลาประชุม 3 คน)
5.5 การโอนงบประมาณเพื่อตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ในวาระนี้ก็จะเป็นการพิจารณาโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายละเอียดได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ขอเชิญพิจารณาไปพร้อมกัน

รายการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอานาจอนุมัติของสภา รายละเอียดดังนี้

-131. บ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 1
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเจาะบาดาลพร้อมติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า บ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 1 จานวนงบประมาณ 139,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนิ น โครงการเจาะบาดาลพร้ อ มติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ้ า บ้ า นหนองแวงยาว หมู่ ที่ 1 โดย
ดาเนินการเจาะบาดาลลึก 60 เมตร พร้อมเทฐานคอนกรีตติดตั้งระบบปั้มน้าไฟฟ้าขนาด 1.5
แรงม้า รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2563
2. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบเงินอุดหนน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนงาน
ก่อสร้างขยายเขตระบบจาหน่ายแรงต่า บ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 1 ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอหนองสองห้อง จานวนงบประมาณ 131,300 บาท โดยดาเนินการดังนี้
งานก่อสร้างการไฟฟ้าฯ ดาเนินการ (งบ กฟภ.)
1.แผนกก่อสร้างหม้อแปลง ดาเนินการติดตั้งหม้อแปลงชนิด 1 เฟส ขนาด 30 KVA จานวน 1
เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
2.แผนกรื้อถอนแรงต่า ดาเนินการรื้อถอนแร็ค 2 จานวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
3.แผนกก่อสร้างแรงต่า ดาเนินการติดตั้งแร็ค 2 จานวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
งานก่อสร้างการไฟฟ้าฯ ดาเนินการ (งบผู้ใช้ไฟฟ้า)
1.แผนกก่อสร้างแรงต่า ดาเนินการปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จานวน 13 ต้น พาดสาย
แรงต่าด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ตางรางมิลลิเมตร ระบบ 1 เฟส 2 สาย
ระยะทาง 410 เมตร ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่า จานวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ.2563
ขอโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 1 ไปบ้านป่าหวาย จานวน 349,800 บาท
ขอโอนลดเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 2 รายการ เป็นเงินจานวน 270,500 บาท
คงเหลือ 79,300 บาท
2. บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3
1.แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกลาห้วยเสียวตอนบน ช่วงบ้านหนองแสง
หมูที่ 2 และบ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 จานวนงบประมาณ 333,500 บาท ดาเนินการโดยงานขุดลอก
ด้วยรถขุด พร้อมตกแต่งคันคู ปริมาณขุดไม่น้อยกว่า 9,499.82 ลูกบาศก์เมตร และดาเนินการ
ตามแบบ อบต.ดอนดู่กาหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2563
ขอโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ไปบ้านหนองไผ่น้อย จานวน 333,500 บาท ขอ
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คงเหลือ 0 บาท
3. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค โครงการก่อ สร้างหอกระจายข่าวประจา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนสะอาด จานวนงบประมาณ 185,000 บาท โดยดาเนินการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวโครงเหล็กสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จานวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งอุปกรณ์กระจายเสียง
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2563
2.แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้ งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการซ่อมแซม
คัน ดิ น กั้ น น้ าล าห้ ว ยบง บ้ า นโนนสะอาด หมู ที่ 6 จ านวนงบประมาณ 47,000 บาท โดย
ดาเนินการดินถมคันกั้นน้า ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 2.30 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือปริมาณดิน
ถมไม่น้อยกว่า 690 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2563
ขอโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยายเมียง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 จานวน 334,800 บาท ขอ
โอนลดเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 2 รายการ เป็นเงินจานวน 232,000 บาท
คงเหลือ 102,800 บาท
4. บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 9
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเจาะบาดาลพร้อมติดตั้งระบบโซล่า
เซลล์ จานวนงบประมาณ 100,900 บาท โดยดาเนินการเจาะบาดาลลึก 60 เมตร พร้อมเทฐาน
คอนกรีตติดตั้งระบบโซล่าเซลล์พร้อมปั้มน้าขนาด 2 แรงม้า รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ดอนดู่
กาหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ.2563
ขอโลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 514,000 บาท ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือ
290,820 บาท ขอโอนลดเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 1 รายการ เป็นเงิน 100,900
บาท คงเหลือ 189,920 บาท
5. บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11
1.แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกลาห้วยพระราชดาริ บ้านป่าหวาย หมู่ที่
11 จานวนงบประมาณ 333,900 บาท ดาเนินการโดยงานขุดลอกด้วยรถขุด พร้อมตกแต่งคันคู
ปริมาณขุดไม่น้อยกว่า 9,643.00 ลูกบาศก์เมตร และดาเนินการตามแบบ อบต.ดอนดู่กาหนด –

-15เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ.2563
ขอโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 ไปบ้านหนองแวงยาว จานวน 333,900
บาท ขอโอนลดเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 1 รายการ เป็นเงินจานวน 333,900
บาท คงเหลือ 0 บาท
6. บ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12
1.แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงคลองลาเหมือง บ้านดอนดู่ หมู่ ที่ 12
จานวน 334,800 บาท โดยดาเนินการโดยงานขุดเหวี่ยงดิน พร้อมปรับเรียบตกแต่งคันคู ขนาด
ปากกว้ าง 7 เมตร ยาว 850 เมตร ลึ ก เฉลี่ ย 3.20 เมตร ปริม าณขุดไม่น้ อยกว่า 7,667.00
ลูกบาศก์เมตร และดาเนินการตามแบบ อบต.ดอนดู่กาหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2563
ขอโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายถม บรรยงค์ ไปรอบบ้าน บ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่
12 จานวน 334,800 บาท
ขอโอนลดเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 1 รายการ เป็นเงินจานวน 334,800 บาท
คงเหลือ 0 บาท
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า บ้านดอนดู่
เหนือ หมู่ที่ 12 จานวนงบประมาณ 127,647 บาท โดยดาเนินการวางท่อระบายน้า คสล.ชั้น 3
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0 เมตร พร้อมบ่อพักน้า รวมความยาว 23 เมตร ดาเนินการตามแบบ
อบต.ดอนดู่ ก าหนด -เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) ฉบั บ เพิ่ ม เติ ม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2563
ขอโลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) ประเภทเงิน ค่า ตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ตั้งไว้ 86,400 บาท ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือ 76,400 บาท ขอโอนลด
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 1 รายการ เป็นเงิน 30,000 บาท คงเหลือ 46,400
บาท
ขอโลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 2,232,000
บาท ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือ 1,309,200 บาท ขอโอนลดเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จานวน 1 รายการ เป็นเงิน 97,647 บาท คงเหลือ 1,211,553 บาท
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯผู้ใดอยากจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
ด้วยการยกมือครับ

-16ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน 18 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ลาประชุม 3 คน)

5.6 การพิจารณา แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

ในวาระนี้ก็จะเป็นการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 รายละเอียดได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ขอเชิญพิจารณาไปพร้อมกัน

รายการแก้ไ ขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยวิธี การ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดิ น และสิ่งก่อสร้ า งที่ทาให้ลักษณะ ปริ มาณ คุณ ภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6
ข้อความเดิม
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอยยายเมียง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 จานวน 334,800 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยายเมียง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 โดย
ดาเนินการเริ่มทาการจากหน้าบ้านยายเมียงเชื่อมถนนสายหลังวัดบ้านโนนสะอาด ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวนอย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทางดินข้างทางกลบดิน
ตามสภาพ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 117 ลาดับที่ 87
ซึ่งปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือจากการโอนลด 102,800 บาท จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ดังนี้
ข้อความใหม่
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอยยายเมียง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 จานวน 102,800 บาท โดยดาเนินการเริ่มทาการจาก
หน้าบ้านยายเมียงเชื่อมถนนสายหลังวัดบ้านโนนสะอาด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 46.5 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวนอย่างละ 1
ป้าย ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตามสภาพ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท
1-01 และรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู่ กาหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 –

-17เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ.2563
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯผู้ใดอยากจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
ด้วยการยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้า แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน 18 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ลาประชุม 3 คน)

ระเบียบวำระที่ 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)

