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รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่ 

สมัยสำมัญ สมัยที่  4/2562 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 12  เดือน พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2562 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่ 
ผู้มำประชุม 

ล ำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
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1. 
 

นายด่อง  จนัอ่อน 
นายบัวเรียน    ห้าวจนัทึก 
นายบุญจันทร์  มันสาบุญ 
นายภาณุวัฒน์  เฉียบแหลม 
นางสาวอุไรวรรณ  ดาเยอ 
นายบัวสี  ปัสสาวะสังข ์
นายจ าปา    ปสัสาระกัง 
นายพนิ พินไธสง 
นายสดุตา  สารรัตน ์
นายส าเริง  แสงศิร ิ
นายหลง  สงฆัง 
นายอ  า  สงฆัง 
นายสมศรี  สงิห์เทพ 
นางสาวฑิฆัมพร  พรมดี 
นายฉลาด  บรรยง 
นายประยุทธ  แพไธสง 
นายหวัน  สีหามาตย ์
นายเลื อน  ศรีจันทร์ 
นายบุญโฮม  หลุ่มใส 
นายประยุทธ    ทดุปอ 
นางสาวกวนิตรา จนัอ่อน 
นางนวลออง  พินไธสง 
นางจารุวรรณ  ขันภักดี 
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล 

ผู้ไม่มำ 
 
นายหลง  สงฆัง 
 

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.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 
 
 
สมาชิก อบต.ม6 
 

ด่อง  จันอ่อน 
บัวเรียน    ห้าวจันทึก 
บุญจันทร์  มนัสาบุญ 
ภาณุวัฒน์  เฉียบแหลม 
อุไรวรรณ  ดาเยอ 
บัวสี  ปสัสาวะสังข ์
จ าปา    ปัสสาระกัง 
พิน พินไธสง 
สุดตา  สารรัตน ์
ส าเริง  แสงศิร ิ
-------ลำประชุม----- 
อ  า  สงฆัง 
สมศรี  สิงห์เทพ 
ฑิฆัมพร  พรมดี 
ฉลาด  บรรยง 
ประยุทธ  แพไธสง 
หวัน  สีหามาตย ์
เลื อน  ศรีจันทร์ 
บุญโฮม  หลุ่มใส 
ประยุทธ    ทุดปอ 
กวินตรา จันอ่อน 
นวลออง  พินไธสง 
จารุวรรณ  ขันภักดี 
ทวีศักดิ์ บุญกุศล 
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ล ำดับที ่
 

ชื่อ  -  สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือชื่อ 
 

หมำยเหตุ 
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 
นางพชัรินทร์  สามคุ้มพิมพ ์
นางธัญณิชา  ห่อไธสง 
นางพรรวินท์  ราชเสนา 
นางนันทชิา  ค าสอนจิก 
นายพิษณุ  ทุมา 
นางสาววราภรณ์ ชมพ ู
นางศิรินทร์ญา แก้วมะไฟ 
นางเกวลนิ  ชัยมาตย์ 
นางสาวอุมาพร กระลาม 
นางสาวธัญพร จันปญัญา 
นายสพุัสชยั สีขอน 
นายอภิวัฒน์ พงอุดทา 
นายประสิทธิ์ เมตไธสง 
นายวชัรพงษ์ จนัปัญญา 
นายปกรณ์ สุวรรณเวียง 
นางปุณยวรีย์ ศรีเมือง 
นางสาวอุดมรักษ์ ขอนสี 
นางพรรณี เนตวงษ ์
นางนภาพร หิรัญอร 
นางสาวพทิยาภรณ์ ผางเวช 
นายพีย์ธนัฐ จนัทมนตรี 
นางสาวดาราภรณ์ ชัยสมบัติ 
นางสาวชัชจริยา จงร่วมกลาง 
นายวสิรุจน์ ปสัสาระกัง 
นางสาวเกษสุณี แก่นวงษ ์

 
รองปลัด อบต. 
หัวหน้ส านักปลัด 
ผอ.กองการศึกษา 
นักวิเคราะห์ 
นายช่างโยธา 
จพง.การเงินบัญช ี
นวก.ตรวจสอบภายใน 
นวก.การเงินบัญช ี
จพง.ธุรการ 
ผช.จพง.ธุรการ 
ผช.ชา่งไฟฟ้า 
ผช.จพง.ปภ. 
พนง.จ้างเหมาบริการ 
ผช.ชา่งไฟฟ้า 
ผช.นักพัฒนาชุมชน 
นวก.จัดเก็บรายได ้
จพง.ธุรการ 
จพง.สาธารณสุข 
นักจัดการงานทั วไป 
ผช.นักทรัพย์ฯ 
นักทรัพยากรบุคคล 
ผช.นักวิเคราะห์ฯ 
ผช.จพง.พัสด ุ
ผช.จพง.สาธารณสุข 
ผช.จพง.จัดเก็บรายได ้
 
 

 
พัชรินทร์  สามคุ้มพิมพ ์
ธัญณิชา  ห่อไธสง 
พรรวินท์  ราชเสนา 
นันทชิา  ค าสอนจิก 
พิษณุ  ทุมา 
วราภรณ์ ชมพ ู
ศิรินทร์ญา แก้วมะไฟ 
เกวลิน  ชัยมาตย ์
อุมาพร กระลาม 
ธัญพร จันปัญญา 
สุพัสชัย สีขอน 
อภิวัฒน์ พงอุดทา 
ประสิทธิ์ เมตไธสง 
วัชรพงษ์ จนัปัญญา 
ปกรณ์ สุวรรณเวียง 
ปุณยวรีย์ ศรีเมือง 
อุดมรักษ์ ขอนสี 
พรรณี เนตวงษ ์
นภาพร หิรัญอร 
พิทยาภรณ์ ผางเวช 
พีย์ธนัฐ จนัทมนตร ี
ดาราภรณ์ ชัยสมบัต ิ
ชัชจริยา จงร่วมกลาง 
วิสรุจน์ ปสัสาระกัง 
เกษสุณี แก่นวงษ ์

 
 

 

 

 

เริ่มประชุมเวลำ   09.00 น. 
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ระเบียบวำระที่  1 เรื่องประธำนแจ้งใหท้ี่ประชุมทรำบ 

นายด่อง จนัอ่อน  กล่าวสวสัดีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ทุกท่าน ที ได้ให้ความร่วมมอืในการเข้าร่วมประชุมใน 
ประธานสภาฯ  วันนี้  

1. เป็นการประชุมสภาฯสมัยสามญั  สมัยที 4 ประจ าปี 2562 คร้ังที  1  เพื อ  รายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ นฯ ,รายงานค่าใชจ้่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ครั้งที  2 ,เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง ,ก าหนดสมัยประชุม สมัย
สามัญ สมยัที  1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 และ การพิจารณาเงนิหลักประกันสญัญา โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.ม. 12 ให้ตกเป็นเงินรายได้สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. การประชุมในวนันี้มสีมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ได้ลาประชุม จ านวน 1ท่าน คือ  
1. นายหลง  สงฆัง  ส.อบต.ม.6 

3. ขอแจ้งประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ซึ งปีนี้ทาง อบต.ของเราจะด าเนินการประดับตกแต่งรถขบวน
เองขอความร่วมมือท่านสมาชิกฯทุกท่านน าขา้วเหนียวมารวมกันเพื อจัดท าขบวนแห่คนละ 2 
มัด 

4. ขอแจ้งการขอใช้ที สาธารณประโยชน์ โคกอีเฮี ยน เพื อท าการกอ่สร้างที ท าการ อบต.ดอนดู่แห่ง
ใหม่ ตอนนี้ได้รับการอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที ได้แล้ว ซึ ง อบต.ของเราขอใช้พื้นที  20 ไร่ ซึ งในการ
ก่อสร้างนั้นเราต้องจา้งวิศวะกรผู้ออกแบบ เพื อรับรองอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ งมี
ค่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูงประมาณ สามแสนบาท ซึ งราคาค่อนข้างแพงพอสมควร คงต้องได้
พิจารณากันอีกคร้ังว่าจะด าเนนิการไปในรูปแบบใด 

5. ขอแจ้งอายุการท างานของพนักงานกู้ชพีกู้ภัย อบต.ดอนดู่ของเรา ตอนนี้มีพนักงานบางทา่นที 
อายุเกิน 60 ปี ซึ งต้องด าเนนิการสรรหาใหม่ ให้ถูกต้องตามระเบียบ 

6. ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ หรือ
เปิดเป็นระบบสั น เพื อให้เกียรติที ประชุม ครับ 
 

ที่ประชุม   รับทรำบ 
ระเบียบวำระที่  2 เรื องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามญั สมัยที  5/2562 คร้ังที  1 เมื อวันที  24  เดือนตุลาคม 

2562 
นายด่อง จนัอ่อน  เชิญเลขานุการสภาฯได้อา่นรายงานการประชุมฯเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายทวีศักดิ์  บุญกุศล ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมยัที  5/2562 คร้ังที  1   เมื อวันที  24  เดือน ตุลาคม 
 อบต./เลขาฯ  พ.ศ. 2562  จนครบทุกวาระ 
นายด่อง จนัอ่อน  ตามที ไดท้่านเลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  สมัยวสิามัญ ที   
ประธานสภาฯ  5/2562 คร้ังที  1  เมื อวันที   24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562   ไปแล้วนั้น คณะกรรมการสภาท้องถิ น 

ได้ตรวจ รายงานการประชุมแล้ว  จึงขอให้ที ประชุมตรวจดูวา่ต้องการแก้ไขถ้อยค าใดหรือไม่    เมื อ 
   ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ลงมติรับรองต่อไป มีสมาชิกทา่นใด 
   จะเพิ มเติมหรือแก้ไขอีกหรือไม่  เมื อไม่มีขอมติที ประชุม 
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มติที่ประชุม  ให้การรับรองเป็นเอกฉันทใ์นการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 5/2562  คร้ังที่  

1 เมื่อวันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  คร้ังที่  1  โดยมีมติรับรอง 21 เสียง  
ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวำระที่ 3  เรื่อง กระทู้ถำม   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวำระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
 
ระเบียบวำระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
   5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ฯ 
    
นายด่อง จนัอ่อน  ขอเชิญนักวิเคราะห์ฯชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย และรายละเอียดที่เก่ียวข้อง 
ประธานสภาฯ 
นางนันทชิา ค าสอนจิก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไข 
นักวิเคราะห์ฯ  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ฯ ที่ มท 0810.3/ว6732  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น ตามข้อ29 (3) และข้อ 30((5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนพฒันา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่นต่อผูบ้ริหาร 
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนีส้ภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเร่ืองดังกล่าวได้
ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับรบัทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ โดยในการตดิตาม
แลแประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาติดตามและ
ประเมินผลและน าข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เฉพาะที่
ด าเนินการก่อนประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มาใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นดว้ย ส่วนรายละเอียด ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกทา่นไปแลว้ มี
ท่านใด สงสัยหรือจะสอบถามขอ้ความใดหรือไม่  
 

ที่ประชุม   รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี พ.ศ.  
2562 

   5.2 รายงานค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 2    
นายด่อง จนัอ่อน  ได้เชิญ ผู้อ านวยการกองคลัง เปน็ผู้ชี้แจง 
ประธานสภาฯ 
นางพรรวินท์ ราชเสนา ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน รายงานค่าใช้จา่ยประจ า 
รก.ผอ.กองคลัง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 2  ซึ่ง รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว มที่าน 

ใดสงสัยจะสอบถามข้อความใดหรือไม่ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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5.3 เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง 
นายด่อง  จนัอ่อน  ในวาระนี้ขอเรียนเชิญทา่นปลัดเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ 
นายทวีศักดิ์  บุญกุศล เรียนประธานสภาฯสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส าหรับรายละเอียด 
ปลัด อบต.  ในเร่ืองการป้องกันและบรรเทาภาวะภัยแล้ง ซึง่เป็นเร่ืองส าคัญอย่างยิ่ง ในฤดูแล้งที่ใกล้จะมาถึงนี้ 

นะครับ ผมวา่ประชาชนนา่จะเดือดร้อนกันหนักเหมือนในปีที่ผา่นมา อบต.ดอนดู่เป็นต าบลหนึง่ที่ 
ประสบปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งทุกปี  ซึ่งเกิดจากภาวะฝนทิ้งช่วงและมีเป็นพืน้ที่ห่างไกลเขต 
ชลประทาน  ท าให้พื้นที่ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภครวมทั้งน้ าเพื่อการเกษตร   ก่อให้เกิดความ 
เดือดร้อนในการด ารงชีพและการประกอบอาชีพแก่ราษฎรโดยทัว่ไปซึ่งมีเปา้หมายในการบรรเทา 
ความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคเปน็อันดับแรก  และน้ าเพื่อการเกษตร 
อันดับรองลงมา โดยก าหนดแนวทางการช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ซึ่งอยากให้ท่าน ส. 
อบต.ทุกท่านติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชดิ เพื่อที่เราจะกไขปัญหาให้กับพี่น้องในต าบล 
ของเราอย่างทันท่วงที 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นายด่อง จนัอ่อน  เนื องจากบัดนี้เวลา 12.00 น. แล้ว อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบั 
ประธานสภาฯ  การประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ มเติมถึงฉบับที  2 พ.ศ. 2554 ข้อ 30 จึงหยุดพักการ 

ประชุมไว้ชั วคราว เพื อรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา  13.00 น.  
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
พักประชุม เวลำ 12.00 น  -  13.00 น. 
 
ประชุมต่อเวลำ 13.00 น. 
 
   5.4 ก ำหนดสมัยประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
 
นายด่อง จนัอ่อน   ในวาระนี้ก็จะมีการก าหนดสมยัประชุม สามัญสมัยแรก ของปี 2563 เราจะก าหนดในห้วงใด  
ประธานสภาฯ  ก าหนดกี่วันตามระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วย ข้อบงัคับการประชุมสภาฯท้องถิ่นพ.ศ. 2547  

ข้อ 21 ประกอบ ข้อ 11 (3) และให้มีผู้รับรองอย่างน้อยสองคน เชิญเสนอครับ 
นางสาวอุไรวรรณ ดาเยอ ได้เสนอก าหนดสมัยประชุมสามญั สมัยแรก ประจ าปี 2563   ห้วง ระหว่างวนัที่ 1 – 15  
ส.อบต.ม.2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563    ก าหนด 15 วัน 
   ผู้รับรอง 
   1. นายส าเริง  แสงศิริ   ส.อบต.ม.5 
   2. นายเลื่อน  ศรีจันทร์   ส.อบต.ม.9 
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นายด่อง จนัอ่อน  ได้ให้สมาชิกเสนอเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติม จึงให้สมาชิกยกมือเพื่อขอมติใน 
ประธานสภาฯ  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563  ห้วง ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์  

2563 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563  ห้วง ระหว่าง
วันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์  2563 

  
   5.5 กำรพิจำรณำเงินหลักประกันสัญญำ โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ม. 12 ให้ตกเป็นเงิน 

รำยได้สะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
นายด่อง จนัอ่อน  ได้เชิญ ผู้อ านวยการกองคลัง เปน็ผู้ชี้แจง 
ประธานสภาฯ 
นางพรรวินท์ ราชเสนา ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน ส าหรับการพิจารณา 
รก.ผอ.กองคลัง  เงินหลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 12 บ้านดอนดู่เหนือ ให้ตกเป็นเงินสะสม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ?2563 ซึ่งเป็นโครงการที่เรากันเงนิไว้ เมื่อคราวสมัยประชุมสมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 12 บ้านดอนดู่เหนือ 
งบประมาณ 222,400 บาท ที่ผู้รับจ้างบริจาคเป็นเงนิ 222,400 บาท และมีเงนิสดเปน็หลักประกัน
สัญญา 11,120 บาท ซึ่งเงินตามโครงการฯ ตามมติทีป่ระชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2562 เมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2562  ตามระเบียบฯและขอมติที่ประชุมสภาฯรับหลักประกนัสัญญา จ านวน
หลักประกันสัญญา 11,120.- บาท ให้ตกเป็นเงินสะสมตามระเบียบวิธงีบประมาณฯต่อไป 

 
 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  21  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
 
   5.6 แจ้งมติที่ประชุมจงัหวัดขอนแก่น เร่ืองการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์”โคกอี 

เฮี่ยนสาธารณะประโยชน์” เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนดู่ 
 

นายด่อง จนัอ่อน  แจ้งให้ที่ประชุมสภา อบต.ดอนดู่ ทราบวา่ จากรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเร่ือง 
ประธานสภาฯ  ราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จังหวัดขอนแก่น ครัง้ที่  

1/2562  วันจันทร์ที่ 2 กันยายน  2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานที่ดนิจังหวัด 
ขอนแก่น เร่ือง การขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์เป็นการชั่วคราว ตามมาตรา 9 แห่ง 
ประมวลกฎหมายท่ีดินแปลง”โคกอีเฮี่ยนสาธารณะประโยชน”์ ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
เลขที่ 19548 ต้ังอยู่ต าบลดอนดู่ (คึมชาด) อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแกน่ บางส่วน เนื้อที ่
ประมาณ 20-0-00 ไร่ เพ่ือเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ซึ่ง มติ 
ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแผนงานโครงการแล้วเห็นวา่ แผนผังการใช้ที่ดินไม่มีมาตราสว่น  
และยังมีรายละเอียดไมช่ัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาความเหมาะสมของการใช้พื้นที่จ านวน 20 ไร่ 
ได้ ที่จะต้องขอใช้ที่ดนิจ านวน 20 ไร่ให้ชัดเจน มีมาตราสว่นที่ถกูต้อง ทั้งนี้การขอใช้จะต้องขอเท่าที ่
จ าเป็นในการใช้ประโยชน์จริงและเหมาะสมกับภารกิจ ดังนัน้หากการใช้ประโยชน์ไม่เต็มจ านวน 20  
ไร่ ขอให้จัดท าแผนที่แผนผังการใช้ประโยชน์ใหม่ให้ชัดเจนเหมาะสมกับแผนงาน โครงการแล้ว 
น าเสนอในที่ประชุมคร้ังต่อไป ซึง่มติที่ประชุมนี้ก็ได้ส่งเปน็หนังสอืถึง อบต.ดอนดู่แล้ว จึงขอหารือที่ 
ประชุมวา่ เม่ือมติที่ประชุมจังหวัดอนุญาตให้ใช้พื้นที่ 20 ไร่ได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลความจ าเปน็ที่ 
จะต้องใช้ที่ดนิ 20 ไร่ ให้ชัดเจนมีมาตราส่วนที่ถูกต้อง ฯลฯ มีรายละเอียดตามมติทีป่ระชุมแล้วนั้น  
หากเราจะจ้างออกแบบอาคาร อบต. จัดท าแผนที่ แผนผังการใช้ประโยชน์ใหม่ให้ชัดเจน เหมาะสม 
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กับแผนงานโครงการ แล้วน าเสนอในที่ประชุมคร้ังต่อไป เพราะ อบต.เราไม่มีผู้อ านวยการกองชา่ง  
ช่างที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบ รับรองแบบอาคาร ซึ่งต้องรับรองจากผูไ้ด้รับ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ งานอาคาร ท่านสมาชิกทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรครับ 

นายทวีศักดิ์ บุญกุศล เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิก อบต.ฯผู้เข้าร่วมประชมุทุกท่าน การที่เราจะจ้างออกแบบ  
ปลัด อบต.  รับรองแบบเพื่อก่อสร้าง อาคาร อบต. รวมทั้งการจัดท าแผนที่ แผนผังการใช้ประโยชน์มีมาตราส่วน 

ที่ชัดเจนให้ที่ประชุมรับรองฯไดน้ั้น ตามระเบียบและหนังสือสัง่การที่เก่ียวข้อง อบต.ต้องขอความ
อนุเคราะห์ให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น ด าเนินการให้ก่อนเพราะเป็นส่วน
ราชการรับผิดชอบ ทางด้านงานอาคาร หากหน่วยงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นไม่
ด าเนินการให้ได้จงึจะสามารถจา้งออกแบบและรับรองแบบได ้ เพื่อน าค่าใช้จ่ายจากการประมาณ
การออกแบบมาตั้งงบประมาณในการก่อสร้างด้วยครับ 

นายด่อง จนัอ่อน  ขอบคุณท่านปลัด ทีช่ี้แจงรายละเอียดครับ หากไม่มีท่านใดอภิปรายความคิดเห็นเพิ่มเติมผมขอมติ 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมสภาฯเพื่อให้มีการจ้าง จัดท าแผนที่ แผนผงัการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื้อที่ 20 ไร่ จ้าง

ออกแบบรับรองแบบ ตามระเบยีบที่เก่ียวข้อง  
 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ  21  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง  1  เสียงเพื่อให้มีการจ้าง จัดท าแผน 

ที่ แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดนิ เนื้อที่ 20 ไร่ จ้างออกแบบรับรองแบบ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แต่ทั้งนี้ต้องขอความอนุเคราะห์ด าเนินการจาก ส านักงานโยธาธิการและผงัเมืองจังหวัด
ขอนแก่น ก่อน 

 
ระเบียบวำระที่  6 เรื่อง อื่นๆ 
 
นายด่อง จนัอ่อน  ในวาระนี้ก็อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกทา่นใด มีข้อสงสยัหรืออยากซักถามอะไรเพิ มเติม 
ประธานสภาฯ  หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดสงสยัหรือซักถามอะไร ผมขอปิดการประชุมครับ 
เลิกประชุมเวลำ   16.00  น. 
 

   ลงชื อ       ทวีศักดิ์  บุญกุศล         ผู้บันทึกรายงานการประชมุ 

                                            (นายทวีศักดิ์  บุญกุศล)  

                                               เลขานุการสภาฯ 
 

ลงชื อ        ด่อง จันอ่อน        ผู้ตรวจ 

               (นายด่อง   จนัอ่อน) 

        ประธานสภาฯ 

                 ตรวจแล้ว                สมบูรณ์ครบถ้วน  
    ไม่ครบถ้วน  แก้ไขเรื อง 1……………………………………... 
            2…………………………………….…. 

ลงชื อ    อุไรวรรณ ดาเยอ    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม          ลงชื อ    เลื อน  ศรีจันทร์    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

           (นางสาวอุไรวรรณ  ดาเยอ)               (นายเลื อน  ศรีจันทร์) 

ลงชื อ    หวัน  สีหามาตย์    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                                    (นายหวัน  สีหามาตย์) 



 
    

 
   
 


