รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.2559
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ชื่อ - สกุล
นายสวงค์ชัย รื่นธณาพินันท์
น.ส.บุหงา ต้นตะขบ
นายน้อย
ของกิ่ง
นายกิตติ
ยวนกระโทก
นางธันยพร วงศ์สวัสดิ์
นางโชติกา นามบุญศรี
นายบุตรดี อ่อนสาโรง
นายทิพย์
รุนกระโทก
นายสากล
ดุมครบุรี
นายนพดล อนุตะกุล
นายเสริมศักดิ์ ยามกระโทก
นายสุพรรณ พรรัตนรังสี
นางดารา
คงนวม
นายอุดม
ชวฤทธิ์
นายทองล้วน โสปกระโทก
นายนพดล บุญตา
นายเกษมสุข นิลครบุรี
นายพัด
กองกิ่ง
นายสมจิตร พิมเสน
นายเทียนทอง พิมทอง
นายแอ๊ด
ใคร่กระโทก
นายจาเนียน ดายครบุรี
นายเทียม
มุดครบุรี
นายประสงค์ งามสันเทียะ
นายสมชาย ลอยกระโทก
นายสมชาย เนียมฉิมพลี
นายลาทูล
ภาคภูมิ

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
ส.อบต.ม.1
ส.อบต.ม.1
ส.อบต.ม.2
ส.อบต.ม.3
ส.อบต.ม.3
ส.อบต.ม.4
ส.อบต.ม.5
ส.อบต.ม.5
ส.อบต.ม.6
ส.อบต.ม.6
ส.อบต.ม.7
ส.อบต.ม.7
ส.อบต.ม.8
ส.อบต.ม.8
ส.อบต.ม.9
ส.อบต.ม.9
ส.อบต.ม.10
ส.อบต.ม.10
ส.อบต.ม.11
ส.อบต.ม.11
ส.อบต.ม.12
ส.อบต.ม.12
ส.อบต.ม.13
ส.อบต.ม.13
เลขานุการสภาฯ
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ลายมือชื่อ
นายสวงค์ชัย รื่นธณาพินันท์
น.ส.บุหงา ต้นตะขบ
นายน้อย
ของกิ่ง
นายกิตติ
ยวนกระโทก
นางธันยพร วงศ์สวัสดิ์
นางโชติกา นามบุญศรี
นายบุตรดี อ่อนสาโรง
นายทิพย์
รุนกระโทก
นายสากล
ดุมครบุรี
นายนพดล อนุตะกุล
นายเสริมศักดิ์ ยามกระโทก
นายสุพรรณ พรรัตนรังสี
นางดารา
คงนวม
นายอุดม
ชวฤทธิ์
นายทองล้วน โสปกระโทก
-ไม่มาประชุม นายเกษมสุข นิลครบุรี
นายพัด
กองกิ่ง
นายสมจิตร พิมเสน
นายเทียนทอง พิมทอง
นายแอ๊ด
ใคร่กระโทก
นายจาเนียน ดายครบุรี
นายเทียม
มุดครบุรี
นายประสงค์ งามสันเทียะ
นายสมชาย ลอยกระโทก
นายสมชาย เนียมฉิมพลี
นายลาทูล
ภาคภูมิ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
1.
นายพรชัย
อ่อนธรรม
2.
นายไว
พิมเสนครบุรี
3.
นางดนตรี
ปิณฑะบุตร
4.
นายพิพัฒน์พล บุญเอก
5.
นายพัฒนพงศ์ ไชยศรี
6.
นายศุภกิจ
ยื่นกระโทก
7.
น.ส.ขนิษฐา
ทิพย์ประเสริฐ
8.
น.ส.รัตนา
การสาโรง
9.
น.ส.วริยา
เลากระโทก
10.
น.ส.วิภาภรณ์ พันธุ์แก้ว
11.
นางอัจฉรา
แสไพศาล
12.
นางกรรณิการ์ ชานาญค้า
13.
นางกชมน
บุญสถิตย์กุล

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รอง นายก อบต.
รอง นายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
รองปลัด อบต.
ผอ.กองช่าง
หน.สนง.ปลัด
ผอ.กองเกษตร
รก.ผอ.กองคลัง
รก.ผอ.กองศึกษา
นวช.จัดเก็บรายได้
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

ลายมือชื่อ
นายพรชัย
อ่อนธรรม
นายไว
พิมเสนครบุรี
นางดนตรี
ปิณฑะบุตร
นายพิพัฒน์พล บุญเอก
นายพัฒนพงศ์ ไชยศรี
นายศุภกิจ
ยื่นกระโทก
น.ส.ขนิษฐา
ทิพย์ประเสริฐ
น.ส.รัตนา
การสาโรง
น.ส.วริยา
เลากระโทก
น.ส.วิภาภรณ์ พันธุ์แก้ว
นางอัจฉรา
แสไพศาล
นางกรรณิการ์ ชานาญค้า
นางกชมน
บุญสถิตย์กุล

ผู้มาประชุม
จานวน 26 คน
ผู้ไม่มาประชุม
จานวน 1 คน
ผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน 13 คน
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ก่อนที่จะเริ่มประชุม อบต. ท่านประธานสภาฯ นายสงค์ชัย รื่นธณาพินันท์ ได้จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัยและนาที่ประชุมไหว้พระสวดมนต์ และดาเนินการประชุมตามระเบียบ ดังนี้
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ อบต.ทุกคน และ
คณะผู้บริหาร อบต. ที่ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.จระเข้หิน คัพ
ครั้งที่ 6 ณ สนามกีฬาโรงเรียนจอมทองวิทยา สาเร็จลุล่วง ด้วยดี
1.2 ได้กล่าวถึง งานฉลองพระใหญ่ชัยมงคล วัดสว่างหนองแวงในวันที่ 6-7
กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สาเร็จลุล่วงด้วยดี

2

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากสภาฯ
3.1 เสนอเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากสภาฯ
1. ขอปรับปรุงแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพิ่มเติม
รองปลัด ได้เสนอโครงการ จานวน 2 โครงการ ดังนี้ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาฯ
นายพัฒนพงศ์ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 3 ปี และบรรจุโครงการ 2 โครงการนี้เข้าในแผนพัฒนา
3 ปี (พ.ศ.2559-2561) คือ

1.1 โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
1.2 โครงการประชุมสัมมนา เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรับ ชั่นใน
องค์กรฯ
มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ -

-มีมติให้ความเห็นชอบครบทุกเสียง (24 เสียง) (ยกเว้นประธานสภา งดออกเสียง
และผู้ไม่มาประชุม 1 เสียง)
2. พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทาแผนพัฒนา 3 ปี ของ อบต.จระเข้หิน
กรณี เนื่องจากคณะกรรมการที่มาจากสมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน ครบวาระ 2 ปี ในการ
ดารงตาแหน่ง จานวน 2 คณะ ดังนี้ คือ
2.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน จานวน 3 คน
กระบวนการคัดเลือกจากสมาชิกสภา อบต. มีดังนี้
ได้ชี้แจงขั้นตอนวิธีการในการคัดเลือกจากสมาชิกสภา อบต.มีดังนี้

ส.อบต.ม.9 นายเกษมสุข

เสนอชื่อ นายจาเนียน ดายครบุรี ส.อบต.ม.11
ผู้รับรองคือ 1. นายนพดล อนุตะกุล ส.อบต.ม.5
2. นายสมจิตร พิมเสน ส.อบต.ม.10

ส.อบต.ม.5 นายนพภดล

เสนอชื่อ นางธันยพร วงศ์สวัสดิ์ ส.อบต.ม.2
ผู้รับรอง 1. นายบุตรดี อ่อนสาโรง ส.อบต.ม.3
2. นายน้อย ของกิ่ง ส.อบต.ม.1

ส.อบต.ม.7 นางดารา

เสนอชื่อ นายประสงค์ งามสันเทียะ ส.อบต.ม.12
ผู้รับรอง 1. นายเทียม มุดครบุรี ส.อบต.ม.12
2. นายอุดม ชวฤทธิ์ ส.อบต.ม.7
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ประธานสภาฯ -

มีท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมอีกหรือไม่...ปรากฎว่า (ไม่มี) เป็นอันว่า บุคคลทั้ง 3
ท่านนี้ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หินให้เป็น
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน คนใหม่ คือ
1. นายจาเนียน ดายครบุรี
2. นางธันยพร วงศ์สวัสดิ์
3. นายประสงค์ งามสันเทียะ
2.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้
หิน จานวน 3 คณะ กระบวนการคัดเลือกจากสมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน มีดังนี้

ส.อบต.ม.1 นายน้อย

เสนอ นายสุพรรณ พรรัตนรังษี ส.อบต.ม.6
ผู้รับรอง 1. นายทิพย์ รุนกระโทก ส.อบต.ม.4
2. นายสากล ดุมครบุรี ส.อบต.ม.5

ส.อบต.ม.5 นายนพดล

เสนอ นายอุดม ชวฤทธิ์ ส.อบต.ม.7
ผู้รับรอง 1. นายสากล ดุมครบุรี ส.อบต.ม.5
2. นางธันยพร วงศ์สวัสดิ์ ส.อบต.ม.2

ส.อบต.ม.10 -

เสนอ นายแอ็ด ใคร่กระโทก
ผู้รับรอง 1. นายจาเนียน ดายครบุรี ส.อบต.ม.11
2. นายพัด กองกิ่ง ส.อบต.ม.9

ประธานสภาฯ -

มีท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ? ปรากฏว่า (ไม่มี) เป็นอันว่า บุคคลทั้ง
3 ท่านนี้ ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน (ในที่
ประชุมสภาฯ) ให้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจระเข้หิน คนใหม่ คือ
1. นายสุพรรณ พรรัตนรังสี ส.อบต.ม.6
2. นายอุดม ชวฤทธิ์
ส.อบต.ม.7
3. นายแอ็ด ใคร่กระโทก
ส.อบต.ม.11
3. กาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.2559 และสมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี พ.ศ.2560
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เลขาสภาฯ -

ได้ชี้แจงในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 หมวด 2 การประชุมข้อ 21 ความว่า การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจาปี สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นาความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ความ
ว่า “ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดว่าปีนั้น จะมีสมัยประชุมสามัญประจาปีกี่
สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่วัน กับให้กาหนดวัน
เริมประชุมสมัยสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกาหนดกี่วัน

ประธานสภาฯ -

ขอบคุณท่านเลขาสภาฯ ที่ได้ชี้แจงให้ระเบียบการประชุม จากนั้นประธานสภาฯ
ก็ได้ปรึกษาหารือในที่ประชุมว่าในปี พ.ศ.2559 จะมีสมัยประชุมสามัญประจาปีกี่สมัย แต่
ละสมัยในปี พ.ศ.2559 นั้น จะเริ่มเมื่อใด และแต่ละสมัยในปี พ.ศ.2559 นั้นจะมีกาหนด
กี่วัน และกาหนดวันเริ่มประชุมสมัย สามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2560 ไว้ และจะมี
กาหนดกี่วัน จากที่ได้ปรึกษาหารือกับที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและ
สอดคล้องกับกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาตาบล งบประมาณรายจ่ายประจาปี และการ
บริหารงานของ อบต.ที่สาคัญ แล้วจึงได้มีมติที่ประชุม กาหนด ดังนี้

มติที่ประชุม -

มีมติให้ความเห็นชอบในการกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี พงศ.2559
และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.2560 ดังนี้ ครบทุกเสียง (ยกเว้นประธานสภาฯ
งดออกเสียง และ ขาดประชุม 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 24 เสียง จากทั้งหมด 26 คน) คือ ใน
ปี พ.ศ.2559 จะมีสมัยประชุมสามัญ ประจาปี 4 สมัย คือ
1. สมัยสามัญ สมัยแรก (ได้กาหนดไว้ตั้งแต่คราวประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559) ตั้งแต่วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2559 กาหนดวันเริ่ม
ประชุม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป
2. สมัยสามัย สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 2-16 มิถุนายน 2559 กาหนดเริ่มประชุม ตั้งแต่
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2559 กาหนดเริ่มประชุม ตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
4. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤศจิกายน 2559 กาหนดเริ่มประชุม ตั้งแต่
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
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*และมติที่ประชุมสภา อบต.จระเข้หิน ได้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี พ.ศ.2560 ไว้ ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2560 กาหนดเริ่มประชุมตั้งแต่วันที่
6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
4. เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน
เป็นผู้เสนอโครงการต่อสภา อบต.จระเข้หิน
ประธานสภาฯ สืบเนื่องมาจากในช่วงฤดูฝนปี 2558 ที่ผ่านมาในเขตพื้นที่ของ อบต.จระเข้หิน
ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย โดยเฉพาะถนนหลายเส้นทางขาดชารุดเสียหาย เป็น
อย่างมาก น้าท่วมไหลหลากในหลาย ๆ พื้นที่หมู่บ้าน ทาให้การสัญจรไปมาของ
ประชาชนเป็นไปด้วยความยากลาบาก ประกอบกับปัญหาน้าไหลลงมาจากภูเขาเข้าท่วม
หมู่บ้านตลิ่งชัน ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเป็นประจาทุก ๆ ปี ทางท่านสมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.และกองช่าง อบต.จระเข้หิน ก็ได้ลงสารวจความเสียหาย
และผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละหมู่บ้านที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนแล้ว ซึ่ง
โครงการต่าง ๆ ที่ผู้บริหารจะนาเสนอเข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน เพื่อ
ขอความเห็นชอบจากสภาฯ ในโครงการที่ได้พิจารณาเห็นถึงความจาเป็นและต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วนแล้ว ขอให้นายก อบต.จระเข้หิน ได้นาเสนอโครงการ ครับ
นายก อบต. -

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ สาหรับโครงการที่กระผมจะนาเสนอเข้าสู่ที่
ประชุมสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ มีอยู่ 6 โครงการด้วยกัน
ครับ ในการขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ตามรายละเอียดแบบ
ประมาณการ (แบบ ปร.4) และภาพถ่ายโครงการที่ได้รับความเสียหายที่ได้แจกจ่ายให้กับ
สมาชิกสภาทุกท่านแล้วนะครับ...มีดังนี้
1. โครงการซ่อมแซมเหมืองส่งน้าบ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 2 โดย
ดาเนินการ ช่วงที่ 1 ปากรางกว้าง 1.50 เมตร ก้นรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร
ยาว 190 เมตร หนา 0.05 เมตร
ประมาณการราคาโครงการไว้ 80,000 บาท (ตามแบบ ปร.4)
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจระเข้หิน-บ้านหนอง
โสน (จระเข้หิน หมู่ที่ 2,3) โดย ดาเนินการ ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมเป็น
ช่วง ๆ หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 832.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อง คสล.
อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จานวน 14 ท่อน ประมาณการราคา
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โครงการไว้ 490,000 บาท ตามรายละเอียดโครงการและประมาณราคา (แบบ ปร.4)
ด้านกองช่าง
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านไผ่ หมู่ที่ 4 โดย ดาเนินการ
ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนนบดทับพร้อมลงหินคลุก สายบ้านไผ่-มาบหญ้าคา ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร ปริมาณหินคลุกรวม 60 ลบ.ม. ปริมาณงานขุดรื้อคัน
ทางเดิมแล้วบดทับ 1,750 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 ปรับปรุงขุดรื้อทางเดิมแล้วบดทับ พร้อมลงหินคลุกสายบ้ านไผ่-มาบหญ้าคา
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร ปริมาณงานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ
2,600 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกรวม 105 ลบ.ม.
ช่วงที่ 3 ปรับปรุงขุดรื้อทางเดิมแล้วบดทับ พร้อมลงหินคลุก สายบ้านไผ่- มาบหญ้าคา
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,150 เมตร ปริมาณงานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ
10,750 เมตร ปริมาณหินคลุก รวม 180 ลบ.ม.
ช่วงที่ 4 ปรับปรุงขุดรื้อทางเดิมแล้วบดทับ พร้อมลงหินคลุกสายบ้านไผ่- มาบหญ้าคา
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 570 เมตร ปริมาณงานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ
2,850 เมตร ปริมาณหินคลุกรวม 150 ลบ.ม.
ช่วงที่ 5 ปรับปรุงถนนสายหนองตาตูบ-บุพริกน้อย ดาเนินการ โดยปรับเกรดผิวทาง
ให้ได้ปริมาณงานขนาดกว้างผิวจราจร 3 เมตร ยาว 900 เมตร พร้อมลงหินคลุก
ปริมาณ 150 ลบ.ม. พร้อมวางท่อพร้อมงานคอนกรีตกาแพงปากท่อ ความตามแบบ
แปลนด้านช่าง
ช่วงที่ 6 ปรับปรุงถนนสายบ้านไผ่-บะเป้ง ดาเนินการ โดยปรับปรุงขุดรื้อคันทางเดิม
แล้วบดทับ พร้อมหินคลุกปริมาณ 150 ลบ.ม. (ปริมาณงานขนาดกว้างผิวจราจร 4
เมตร ยาว 1,400 เมตร) ตามแบบแปลนรายละเอียดด้านช่าง คิดเป็นปริมาณงานขุดรื้อ
คันทางเดิมแล้วบดทับ 5,600 ตารางเมตร ประมาณราคาโครงการไว้ 666,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้าจากคลองชลประทาน-ลาแชะ
หมู่ที่ 6 ดาเนินการ โดยก่อสร้างถนนหินคลุกให้ได้ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 160
เมตร พร้อมวางท่อ คสล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จานวน
148 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จานวน 12 บ่อ ตามแบบแปลนรายละเอียดด้านกอง
ช่าง ประมาณราคาโครงการไว้ จานวน 513,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ภายในหมู่บ้านมูลบน ม.7
ดาเนินการ โดยก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดปากรางกว้าง
0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 106 เมตร พร้อมฝาปิดและบ่อพัก คสล. จานวน 1 บ่อ
ตามรายละเอียดแบบแปลนด้านกองช่าง ประมาณราคาโครงการไว้ 284,000 บาท
7

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านตลิ่งชัน ม.5 สภาพเดิม เป็นถนนดิน
ชารุดเสียหาย ดาเนินการ โดยปรับปรุงถนนดินให้ได้เรียบร้อย ทั้ง 2 ช่วง เสร็จแล้ว
ดาเนินการลงหินคลุกปรับเกลี่ยทับแน่นให้ได้ปริมาณปริมาตรงานดังนี้
ช่วงที่ 1 ให้ได้ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.10 เมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา 0.10 เมตร
ประมาณการราคาโดรงการไว้ 500,000 บาท
-กระผมจึงขอนาเสนอโครงการ ทั้ง 6 โครงการที่กระผมและคณะผู้บริหารฯ ได้
พิจารณาแล้วว่า เห็นสมควรที่จะดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซม หรือก่อสร้างขึ้นใหม่ เพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็ว จึงขอนาเสนอทั้ง 6 โครงการเหล่านี้
เข้าสู่ที่ประชุมสภา อบต.จระเข้หิน เพื่อขอนุมัติให้ความเห็นชอบในการขอจ่ายจาดเงิน
สะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รวม 6 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น
2,533,000 บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ -

ได้กล่าวขอบคุณท่าน นายกฯ ที่ได้นาเสนอโครงการเหล่านี้ และก็มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้

ส.อบต.ม.2 นางธันยพร

ได้ชี้แจงถึงความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้ถนนสัญจรไปมาจากบ้าน
จระเข้หิน-หนองโสน ของประชาชนและการปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองคอนกรีตที่ชารุด
เสียหาย ทาให้ราษฎรที่ทานาไม่สามารถสูบน้าหรือได้รับน้าจากเหมืองชลประทานเลย

ส.อบต.ม.4 นายทิพย์

ได้ชี้แจงถึงความเดือดร้อนที่ถนนหนทางจากบ้านไผ่- มาบหญ้าคา มีหลายช่วงที่
ถนนขาดและชารุด สัญจรไปมาเป็นไปด้วยลาบาก

ส.อบต.ม.6 นายสุพรรณ

ได้ชี้แจงถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่มีที่นาอยู่บริเวณใกล้คลองลาแชะและ
เหมืองชลประทานลาแชะ เพราะไม่มีถนนเข้าไปยังแปลงนาของตนเอง ซึ่งมีพื้นที่แปลง
นาจานวนมากที่เข้าถึงได้ในปัจจุบันต้องใช้เส้นทางอ้อมหลายกิโลเมตร ทั้ง ๆ ที่แปลงนา
อยู่ติดกับหมู่บ้านไผ่ หากดาเนินการได้ก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้าจาก
คลองชลประทาน-ลาแชะ หมู่ที่ 6 นี้ จะสามารแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างดียิ่ง

ส.อบต.ม.7 นายอุดม

ได้ชี้แจงถึงความเดือดร้อนของบ้านเรือนราษฎรที่มีพื้นที่อยู่ติดกับถนนลาดยาง
ชลประทาน โครงการมูลบน คือ ปัญหาน้าท่วมบ้านและท่วมถนนภายในหมู่บ้านทุก ๆ ปี
เพราะไม่มีรางระบายน้า หากที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบในโครงการที่ท่าน นายก
อบต.จระเข้หิน ได้นาเสนอไปแล้ว ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาน้าท่วมซ้าซาก ได้อย่าง
แน่นอน
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ส.อบต.ม.5 นพดล

-

มติที่ประชุม -

ได้ชี้แจงถึงความยากลาบากของราษฎร บ้านตลิ่งชันทั้ง 4 หมู่บ้าน อัน
เนื่องมาจากน้าป่าไหลหลากลงมาจากภูเขาใกล้หมู่บ้าน ทาให้เกิดน้าท่วมหมู่บ้านทั้ง 4
หมู่บ้าน ซ้าซากทุก ๆ ปี เพราะรางระบายน้าที่มีอยู่เดิมโดยน้าพัดเอาหินดินทราบลงมาจาก
ภูเขาทาให้อุดตันใช้การไม่ได้ ถนนเส้นทางสายหลักภายในหมู่บ้านพังทลายเสียหาย หาก
ท่านนายก อบต.จระเข้หินได้ก่อสร้างถนนหินคลุก โดยทาถนนหินคลุกอัดทับแน่นให้ดีจะ
สามารถออกนอกหมู่บ้าน แล้วลงหินคลุกอัดทับแน่นให้ดีจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว
นี้ได้
ท่านสมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในโครงการของหมู่บ้าน
ของตนเอง ครบทั้ง 6 โครงการ แล้ว จากนั้นประธานสภาฯ จึงได้ขอมติความเห็นชอบ
ในที่ประชุม...ปรากฎว่า..
มีมติยกมือให้ความเห็นชอบครบทุกเสียง (ยกเว้นประธานสภาฯ งดออกเสียง
และผู้ที่ไม่มาประชุม 1 ท่าน) สรุป ยกมือ 24 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน ขาดประชุม 1
ท่าน จาก ส.อบต.ทั้งหมด 26 ท่าน ) อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 ในโครงการจานวน 6 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,533,000 บาท
(สองล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามที่ นาย อบต.จระเข้หิน ได้นาเสนอต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทุก
ประการ

5. พิจารณาขอความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2559 ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน
ประธานสภาฯ
-ในการเสนอร่างข้อบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2559 ของ อบต.จระเข้หิน
นายสวงค์ชัย ในครั้งนี้ โดยท่าน นายก อบต.จระเข้หิน เป็นผู้นาเสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาและขอ
ความเห็นชอบ กระผมฯ ได้ทาการตรวจสอบในร่างข้อบัญญัติฯ นี้แล้ว เห็นว่าไม่เป็นร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณแต่อย่างใด ดังนั้น ตามข้อ 45 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พงศ.2547 ความว่า หากไม่ใช่ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
นายก อบต. -

กระผมขอเสนอให้ที่ประชุมสภา อบต.จระเข้หิน พิจารณาสามวาระรวดเดียว
ครับ

ประธานสภาฯ -

ได้ขอมติในที่ประชุมว่า ท่าน ส.อบต.จระเข้หินท่านใด เห็นว่า ควรพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัตินี้สามวาระรวดเดียว โปรด ยกมือขึ้น ...
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มติที่ประชุม -

ได้มีมติให้ความเห็นชอบครบทุกเสียง ยกเว้น ประธานฯ งดออกเสี ยง และผู้ที่
ขาดประชุม 1 ท่าน (ยกมือ 24 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน และ ขาดประชุม 1 ท่าน ส.
อบต.ทั้งหมด 26 ท่าน)

ประธานสภา -

คือว่า ที่ประชุมสภาฯ มีมติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติการขุดดิน และถมดิน
พ.ศ.2559 ของ อบต.จระเข้หิน สามวาระรวดเดียว และขอซักซ้อมทาความเข้าใจกันว่า...
ตามข้อ 45 วรรคสอง กล่าวไว้ว่า การพิจารณาวาระที่ 2 นั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ นะครับ ผมขอเชิญท่าน นายก อบต.จระเข้หิน เป็นผู้เสนอร่ างข้อบัญญัติฯ ต่อที่
ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา และขอความเห็นชอบ ต่อไป ครับ
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2559 ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน

นายก อบต. -

ในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทางคณะผู้บริหาร อบต.จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2559 ของ อบต.จระเข้หินเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา
และขอความเห็นชอบจากที่ประชุม เพื่อจะได้เสนอร่างข้อบัญญัตินี้ไปยังท่านนายอาเภอ
ครบุรีอนุมัติ และประกาศใช้บังคับในเขตพื้นที่ อบต.จระเข้หินต่อไป
-หลักการ เพื่อกาหนดมาตรการในการควบคุมการขุดดินและถมดิน เพื่อประโยชน์ในการ
ป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างตลอดจนการอื่นที่จาเป็น เพื่อปฏิบัติให้
เป็นไปตาม พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
-เหตุผล เนื่องจากในปัจจุบัน ภายในเขต อบต.จระเข้หิน ยังใช้ข้อบังคับของจังหวัด
นครราชสีมา ในการเป็นระเบียบปฏิบัติในการดาเนินงานอยู่ ยังไม่มีข้อบัญญัติดังกล่าวนี้
เป็นของตนเอง และประกอบกับภายในเขต อบต.จระเข้หิน ได้มีการขุดดินและถมดินของ
ภาคเอกชนอยู่จานวนมาก ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องออกข้อบัญญัตินี้ขึ้น โดยอาศัย
อานาจตาม มาตรา 7 วรรคสอง แห่ง พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 เพื่อให้มีการ
กาหนดการขุดดินและถมดิน ภายในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หินนี้ขึ้นไว้
ต่อไป สาหรับรายละเอียดต่าง ๆ นั้น กระผมขอให้ ผอ.กองช่าง (นายศุภกิจ ยื่นกระโทก)
เป็นผู้ชี้แจง ครับ
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ผอ.กองช่าง นายศุภกิจ

ได้ชี้แจงในรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติตั้งแต่
หมวด 1 บททั่วไป
ข้อ 3 ในร่างบัญญัตินี้ ถึงความหมาย คาว่า ดิน พื้นดิน ขุดดิน บ่อดิน ถมดิน เนินดิน
แผนผังบริเวณ รวมถึง แบบแปลนรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลาดเอียงของ
เนินดินที่จะถม ระยะห่างของบ่อดิน หรือเนินดินถึงที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น
วิธีป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดิน หรือถมดิน
ตลอดจนสภาพพื้นที่ และบริเวณข้างเคียงระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุ ด พร้อม
ทั้งวิธีปฏิบัติ หรือ วิธีการสาหรับขุดดิน เพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน ตลอดจน รายการ
คานวณ
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้ซึ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้
หมวด 2 การขุดดิน
-ตั้งแต่ ข้อ 7-27 ว่าด้วยเกี่ยวกับการขุดดิน ตัวอย่างเช่น...
ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จะทาการขุดดิน โดยที่มีความลึก จากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตร หรือ
มีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่
กาหนดท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ 8 ผู้ได้รับแจ้งจะต้องชาระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายตามที่กาหนดไว้
ข้อ 9 การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกิน 3 เมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขต
ที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่า 2 เท่า ของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ต้องจัดการ
ป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรจะทา
ข้อ 10 ห้ามทาการขุดดิน โดยที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตร หรือมีความลึก
หรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดในบริเวณค่าสนสถาน โรงเรียน และ
บริเวณพื้นที่สาธารณะ เว้นแต่ ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จระเข้หิน
ข้อ 11 ผู้ขุดดินจะต้องจัดให้มีเครื่องหมาย และแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทาการขุด และ
ต้องติดป้าย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 240 เซนติเมตร ใน
บริเวณที่ทาการขุดดิน ที่สามารถเห็นได้ง่ายตลอดเวลา
*ความในวรรคหนึ่ง ไม่นามาใช้บังคับในการขุดดินเพื่อการเกษตรกรรม เป็นต้น
จนถึง ข้อ 27
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หมวด 3 การถมดิน
ตั้งแต่ ข้อ 28-30 ว่าด้วยเกี่ยวกับการถมดิน ตัวอย่างเช่น...
ข้อ 28 ผู้ใดประสงค์จะทาการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่ าระดับที่ดินต่าง
เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องจัดให้มี
การระบายน้าเพียงพอที่จะไม่เกิดความเดือดร้อยแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง หรือบุคคล
อื่น
*พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดตามวรรคหนึ่ง ต้ องไม่เกิน 2,000
ตารางเมตร
*การถมดินที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้า
ตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่พนักงานท้องถิ่น
กาหนด เป็นต้น จนถึงข้อ 30
หมวด 4 พนักงานเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่ข้อ 31-35 ว่าด้วย อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ตัวอย่างเช่น...
ข้อ 31 ผู้ใดได้รับความเสียหาย หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับความเสียหายจากการ
ขุดดิน หรือถมดิน อันไม่เปฏิบัตติ ามข้อ 22, ข้อ 27 หรือ ข้อ 29 มีสิทธิร้องขอให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดิน หรือถมดินนั้นได้
*เมื่อได้รับคาร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงานท้องถิ่น
สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ขุดดิน หรือถมดิน และรายงานต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นจากการขุด
ดินหรือถมดินนั้นให้มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือ สั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของ
ที่ดินหยุดการขุดดิน หรือถมนั้น
*เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อบัญญัตินี้ให้หมายความถึง ผู้ซึ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มอบหมาด้วย จนถึง...ข้อ 35
หมวด 5 การบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่ง และอนุญาต
ตั้งแต่ข้อ 36-39 ตัวอย่างเช่น
ข้อ 36 การบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่ง ดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใด ที่ได้
จากการขุดภายในตาบล โดยนาสิ่งที่ขุดได้ไปยังพื้นที่ใด ๆ ภายในตาบล หรือนาออกไป
จากตาบลจะกระทาได้ เมื่อได้ทาการขออนุญาต และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ยกเว้น การขุดดินที่กระทาโดยนาดินที่ขุด หรือสิ่งที่ได้จากการขุดกองรวมไว้ใน
พื้นที่ที่ทาการขุดนั้น อย่างนี้เป็นต้น จนถึง ข้อ 39
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หมวด 6 บทกาหนดโทษ
ตั้งแต่ ข้อ 40-43 ว่าด้วย บทกาหนดโทษกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามแต่งข้อบัญญัตินี้
ตัวอย่างเช่น...
ข้อ 40 ผู้ใดทาการขุดดิน และถมดิน ตามข้อ 7 และ ข้อ 28 โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษ
ข้อ 41 ผู้ใดทาการขุดดิน ตามข้อ 28 และไม่จัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะ
ทาการขุดและติดตั้งป้ายตามที่กาหนดไว้ในข้อ 11 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
อย่างนี้เป็นต้น...ข้อ 43
นายก อบต. -

ขอบคุณ ผอ.กองช่าง ที่ได้ชี้แจงในรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติการขุดดิน และ
ถมดิน พ.ศ.2559 เข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาในขั้น รับหลักการ ในวาระที่ 1
และ ขั้นแปรญัตติในวาระที่ 2 และขอความเห็นชอบ เพื่อให้ตราเป็นข้อบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ.2559 ของ อบต.จระเข้หิน ต่อไปในวาระที่ 3 ครับ

ประธานสภาฯ -

ได้กล่าวขอบคุณท่านนายก อบต.จระเข้หิน และ ผอ.กองช่าง ที่ได้ร่วมกันใน
การนาเสนอร่างข้อบัญญัตินี้ จนครบถ้วนในเนื้อหาสาระ จากนั้น จึงได้ ขอมติที่ประชุม
สภา อบต.จระเข้หิน เพื่อ รับหลักการในวาระที่ 1 ผลปรากฏว่า ที่ประชุมสภาฯ

มติที่ประชุม -

มีมติให้ความเห็นชอบในวาระที่ 1 ในการรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติการขุด
ดินและถมดิน พ.ศ.2559 ของ อบต.จระเข้หิน (ด้วยมติเห็นชอบ 24 เสียง งดออกเสียง 1
เสียง (ประธานสภาฯ)และขาดประชุม 1 ท่าน จากทั้งหมด 26 เสียง)
วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ แห่งร่างข้อบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2559
ของ อบต.จระเข้หิน

ประธานสภาฯ -

ตามที่กระผมได้แจ้งที่ประชุมทราบตั้งแต่ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ว่า
ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตตินี้ ตามข้อ 45 เมื่อที่ประชุมสภาฯ ได้อนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่ 2 นั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รับทราบ...
จากนั้น ประธานสภาฯก็ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯได้ทาการอภิปราย และแปรญัตติ
ในร่างข้อบัญญัติ โดยมากแล้วสมาชิกสภาฯ หลายท่า นจะมีความคิดเห็นเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน คือ ให้การสนับสนุนเพราะต้องการให้ท้องถิ่นมีข้อบัญญัตินี้ไว้เป็น
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ข้อบังคับมีระเบียบบังคับใช้ในเขตพื้นที่จะได้ควบคุมผู้ประกอบการ หรือผู้ขออนุญาตขุด
ดินและถมดิน การเคลื่อนย้ายดินอย่างมีกฎระเบียบที่ถูกต้องต่อไป
ส.อบต.ม.5 นายนพดล

สอบถามถึงว่า หากพื้นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เช่น เป็นพื้นที่ดิน ภ.บ.ท.5 หรือ
ที่ดิน ส.ป.ก.4-01 จะทาการขออนุญาตให้ขุดดินหรือถมดิน ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้จะทา
อย่างไร่เพราะชาวบ้านจะเดือดร้อน

ผอ.กองช่าง -

ในการขออนุญาตในการขุดดินนั้น พื้น ที่ที่ขออนุญาตขุดดินนั้น จะต้องเป็นพื้น
ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครอง (ส.ค..1) เท่านั้น ในการขออนุญาโดยมากจะ
เป็นผู้รับเหมา ผู้ประกอบการ เสียมากกว่า เพราะ การขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
นั้น คือ ขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร แต่
ชาวบ้านโดยมากจะไม่มีผลกระทบ เพราะ การขุดดิน ถมดิน เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือ
แหล่งน้าเพื่อการเกษตรนั้น โดยส่วนมากจะมีปริมาณ ปริมาตร การขุดหรือถมดินไม่ถึง
เกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดอยู่แล้ว เช่น หากขุดบ่อเพื่อการเกษตรก็คงไม่ถึง และในการถม
ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย คงไม่เกิน 2,000 ตารางเมตรอยู่แล้ว ไม่ต้องขออนุญาต แต่ถ้าหาก
เกินปริมาณพื้นที่จะต้องขออนุญาต

ประธานสภาฯ -

ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายพร้อมแปรญัตติไปพร้อมกัน
พอสมควรแล้ว จึงเห็นว่าได้เวลาอันควรแล้ว จึงได้ขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอความ
เห็นชอบในข้อความใด ๆ ที่พิมพ์ตกไป หรือในร่างข้อบัญญัตินี้ที่ได้ทาการแก้ไขและทา
การแปรญัตติทั้งสภาฯ แล้ว ตามข้อ 41 วรรคสอง การลงมติเห็นด้วยกับคาแปรญัตติ
ปรากฏว่า...

มติที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบครบทุกเสียง (จานวน 24 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ประธาน
สภาฯ ขาดประชุม 1 ท่าน รวมทั้งสิ น 26 เสียง) ในการเห็นชอบในคาแปรญัตติ แห่ง
ร่างข้อบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2559 ของ อบต.จระเข้หิน นี้แล้ว
วาระที่ 3 การตราเป็นข้อบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2559 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลจระเข้เหิน

ประธานสภาฯ -

ในวาระที่ 3 นี้ ไม่มีการอภิปราย โดยให้ที่ประชุมสภาฯ ลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ (ตามข้อ 52 วรรคสอง) ผมขอมติที่ประชุม...ปรากฎว่า
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มติที่ประชุม -

มีมติให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติการขุดดิน และถมดิน พ.ศ.2559 ของ
อบต.จระเข้หิน (ด้วยคะแนนเสียง 24 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คน
จาก ส.อบต.ทั้งหมด 26 คน (สียง)
6. พิจารณาขอความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2559 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลจระเข้หิน

ประธานสภาฯ -

ได้ตรวจสอบร่างข้อบัญญัติควบคุมอาคาร พงศ.2559 ของ อบต.จระเข้หิน ฉบับ
นี้แล้ว เห็นว่า ไม่เป็นร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับร่างงบประมาณแต่อย่างใด มีลักษณะคล้ายกับ
ร่างข้อบัญญัติการขุดดินและถมดิน ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบมาแล้วในระเบียบวาระที่
3.1 ข้อ 5 ดังนั้น ท่านใดจะเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสภา
ฯ ขอพิจารณาสามวาระรวดเดียว

นายก อบต. -

เสนอให้ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2559 ของ อบต.จระเข้หิน พิจารณาสามวาระรวดเดียว

ประธานสภาฯ มติที่ประชุม -

ได้ขอมติที่ประชุม เพื่อขอความเห็นชอบตามที่ท่าน นายก อบต.จระเข้หิน เสนอ
ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครบทุกเสียง (จานวน 24 เสียง งดออกเสียง 1
เสียง ขาดประชุม 1 ท่าน จาก ส.อบต.ทั้งหมด 26 ท่าน) ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัตินี้
สามวาระรวดเดียว
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2559
ของ อบต.จระเข้หิน

นายก อบต. -

ได้เสนอร่างข้อบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2559 ของ อบต.จระเข้หิน เข้าสู่ที่
ประชุมสภาฯ แห่งนี้ เพื่อพิจารณาและขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม เพื่อจะได้เสนอไปยัง
ท่านนายอาเภอครบุรี อนุมัติร่าง แล้วเสนอร่างดังกล่าวเพื่อขออนุมัติประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ประกาศใช้ต่อไป ด้วยหลักการที่สาคัญแห่งร่างข้อบัญญัตินี้ ดังนี้
-หลักการ ก็เพื่อให้มีข้อบัญญัตินี้ไว้บังคับใช้ในเขตพื้นที่
-เหตุผล ปัจจุบันในเขตพื้นที่ อบต.จระเข้หิน ยังไม่มีข้อบัญญัติการควบคุมอาคารใช้ ยัง
ใช้ข้อบัญญัติผังรวมของจังหวัดนครราชสีมา อยู่ ทาให้การดาเนินการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เกิดความล่าช้า ไม่ ทันเหตุการณ์ เช่น การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งจะต้องส่งเข้าจังหวัดก่อน แล้วจังหวัดถึง
โอนรายได้นั้นกลับมายังท้องถิ่นอีกทีหนึ่ง ทาให้ล่าช้า ประกอบกับการขยายตัวของชุมชน
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ครัวเรือน สถานที่ประกอบการเกิดขึ้นเร็วมาก จึงมีความจาเป็นที่ อบต.จระเข้หิน จะต้อง
มีข้อบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2559 นี้ ขึ้นบังคับใช้ ต่อไป
สาหรับในรายละเอียดในร่างข้อบัญญัตินี้ ผอ.กองช่างจะเป็นผู้ให้รายละเอียด
และชี้แจง
ผอ.กองช่าง -

ได้ชี้แจงในร่างข้อบัญญัติ ตั้งแต่งข้อ 1-4 อันเกี่ยวกับชื่อข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า
อะไร มีผลบังคับใช้นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้นายก อบต.จระเข้หิน
รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวดที่ 1 ลักษณะอาคารต่าง ๆ
ตั้งแต่ข้อ 5-14 ว่าด้วยลักษณะของอาคารต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น...ล
ข้อ 5 อาคารที่มิได้ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร หรือวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ครัวไฟต้องอยู่
นอกตัวอาคารเป็นสัดส่วนต่างหาก ถ้าจะรวมครัวไฟไว้ในอาคารด้วยก็ได้ แต่ต้องราดพื้น
บุผนังฝา เพดาน ครัวไฟ ด้วยวัตถุถาวร หรือวัตถุทนไฟ เป็นส่วนใหญ่
ข้อ 6 อาคารที่มิได้สร้างด้วยวัตถุถาวารหรือวัตถุ ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรือก่อด้วยอิฐ ไม่
เสริมเหล็กให้ปลูกได้ ไม่เกิน 2 ชั้น
ข้อ 7 อาคารสองชั้น ที่มิได้ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวาร หรือวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ พื้นชั้น
ล่างของอาคารนั้นจะสูงจากระดับทางสาธารณะด้านหน้าอาคารเกินกว่า 1 เมตรไม่ได้
ข้อ 8 โรงมหรสพ หอประชุม หรืออาคารที่ปลูกสร้างเกินสองชั้นให้ทาด้วยวัตถุถาวร
และวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่
*โรงมหรสพ หรือหอประชุม หรืออาคารที่ปลูกสร้างเกินหนึ่งชั้น หรืออาคารที่ปลูกสร้าง
เกินสามชั้น หากมีบันไดตามปกติแล้ว จะต้องมีทางหนีไฟ โดยเฉพาะอย่างน้อยอีกหนึ่ง
ทาง ตามลักษณะแบบอาคารที่กาหนดให้...อย่างนี้เป็นต้น จนถึงข้อ 14
หมวดที่ 2 ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร
ตั้งแต่ข้อ 15-33 ว่าด้วยส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ตัวอย่างเช่น ...
ข้อ 15 อาคารอยู่อาศัยรวมต้องมีพื้นที่ภายในแต่ละหน่วยที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย ไม่น้อยกว่า
20 ตารางเมตร
ข้อ 16 ห้องนอนในอาคารที่มีความกว้าง ด้านแคบสุดไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร และมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร
ข้อ 17 ห้องนอนหรือห้องที่ใช้เป็นเนื้อที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2% ของพื้นที่ ของห้องนั้น
โดยไม่รวมนับส่วนประตู หรือหน้าต่างอันติดต่ อกับห้องอื่น...
ข้อ 18 ช่องทางเดินในอาคาร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าตามที่กาหนดไว้ ดังนี้
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ประเภทอาคาร
ความกว้าง
1. อาคารที่อยู่อาศัย
1 เมตร
2. อาคารอยู่อาศัยรวมหอพักตาม ก.ม.
1.5 เมตร
ว่าด้วยหอพัก สานักงาน อาคารสาธารณะ
อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารพิเศษ
ข้อ 19 ยอดหน้าต่าง และประตูในอาคารให้ทาสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร และ
บุคคลซึ่งอยู่ในห้องต้องสามารถเปิดประตูหน้าต่าง และออกจากห้องนั้นได้ โดยสะดวก
ข้อ 20 ห้องหรือส่วนของอาคารที่ใช้ในการทากิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีระยะดิ่งไม่น้อยกว่า
ตามที่กาหนดไว้ ดังนี้
ประเภทการใช้อาคาร
ระยะดิ่ง
1. ห้องที่ใช้เป็นที่พักอาศัย บ้านแถวห้องพักโรงแรม
2.60 เมตร
ห้องเรียนนักเรียนอนุบาล ครัวสาหรับอาคารอยู่อาศัย
ห้องพักคนไข้พิเศษ ช่องทางเดินในอาคาร
2. ห้องที่ใช้เป็นสานักงาน ห้องเรียน ห้องอาคาร
3.00 เมตร
ห้องโถง ภัตตาคาร โรงงาน
3. ห้องขายสินค้า ห้องประชุม ห้องคนไข้รวม
3.50 เมตร
คลังสินค้า โรงครัว ตลาด และอื่น ๆ ที่คล้ายกัน
4. ห้องแถว ถึงแถว
4.1 ชั้นล่าง
3.50 เมตร
4.2 ตั้งแต่ชั้นสองขึ้นไป
3.00 เมตร
5. ระเบียง
2.20 เมตร
*ความสูงสุทธิ ของอาคารส่วนใหญ่ที่ใช้จอดรถยนต์ หมายถึงความสูงจากพื้น ถึงใต้คาน
หรือ ท่อ หรือสิ่งคล้ายคลึงกันต้องไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร
*ห้องในอาคารซึ่งมีระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งตั้งแต่ 5 เมตรขั้นไป จะทาพื้น+
ชั้นลอยในห้องนั้นก็ได้ โดยพื้นชั้นลอยนี้นั่นต้องมีเนื้อที่ไม่เกิน 40% ของเนื้อที่ห้อง ระยะ
ดิ่งระหว่างพื้นที่ชั้นลอยถึงพื้นที่อีกชั้นหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร และระยะดิ่ง
ระหว่างพื้นห้องถึงพื้นชั้นลอยต้องไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร...อย่างนี้เป็นต้น จนถึงข้อ 33
หมวด 3 แนวอาคารและระยะต่าง ๆ
ตั้งแต่ข้อ 34-46 ว่าด้วย แนวอาคารและระยะต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
ข้อ 34 ห้ามมิให้บุคคลใด ปลูกสร้างอาคาร หรือส่วนของอาคารยื่นออกมาในหรือเหนือ
ทาง หรือที่ดินสาธารณะ
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ข้อ 35 ตึกแถว ห้องแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน และอาคารสาธารณะที่ได้ร่นแนวห่าง
จากเขตทางสาธารณะ ไม่เกิน 2 เมตร ห้องกันสาดของพื้นชั้นแรก ต้องสูงจากระดับทาง
เท้าที่กาหนด 3.25 เมตร ระเบียงหน้าอาคารยื่นได้ไม่เกินส่วนยื่นสถาปัตยกรรม
*ห้ามระบายน้าจากกันสาดด้านหน้าอาคารและจากหลังคาลงในที่สาธารณะ หรือในที่ดิน
ที่ได้รน่ แนวอาคารจากเขตทางสาธารณะโดยตรง แต่ให้มีรางระบาย หรือท่อระบายรับน้า
จากกันสาด หรือหลังคาให้เพียงพอลงไปพื้นที่ แล้วระบายลงสู่ท่อสาธารณะ หรือบ่อพัก
*อาคารตามวรรคหนึ่ง ที่ได้ร่นแนวห่างจากเขตทางสาธารณะเกิน 2 เมตร หากมีกันสาด
ระเบียง หรือส่วนยื่นสถาปัตยกรรมใดยื่นออกมาในระยะ 2 เมตร จากเขตทางสาธารณะ
ต้องปฏิบัติตามสองวรรคแรกด้วย
ข้อ 36 ห้ามมิให้ปลูกสร้างอาคารสูงกว่าระดับพื้นดินเกินสองเท่าของระยะจากผนัง
ด้านหน้าของอาคารถึงแนวถนนฟากตรงข้าม เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจาก นายก อบต.
จระเข้หิน เป็นพิเศษ...อย่างนี้เป็นต้น จนถึง ข้อ 46

-

ประธานสภาฯ -

สาหรับบัญชีค่าธรรมเนียมท้ายบัญญัติเรื่องการควบคุมอาคาร พ.ศ.2559
ของ อบต.จระเข้หิน มีดังนี้
ข้อ 1 ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้าง
ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท
ใบอนุญาตดัดแปลง
ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 10 บาท
ใบอนุญาตรื้อถอน
ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 10 บาท
ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 10 บาท
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท
ใบรับรอง
ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 10 บาท
ใบแทนอนุญาตหรือ
ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 5 บาท
ใบแบนรับรอง
ข้อ 2 ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้าง
ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท
ใบอนุญาตคัดแปลง
ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 10 บาท
ใบอนุญาตรื้อถอน
ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 10 บาท
ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 10 บาท
ได้กล่าวขอบคุณท่านนายกฯ และ ผอ.กองช่าง ที่ได้นาเสนอร่างข้อบัญญัติและได้
ชี้แจงในรายละเอียดในเนื้อหาสาระจนครบถ้วน จากนั้น จึงได้ขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อ
รับหลักการ ในวาระที่ 1 และ ปรากฏว่า ที่ประชุมสภา อบต.จระเข้หิน มี...
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มติที่ประชุม -

ได้มีมติให้ความเห็นชอบ ครบทุกเสียงในการรับหลักการในวาระที่ 1 แห่งร่าง
ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2559
เรียบร้อยแล้ว (มติเห็นชอบ 24 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 1 คน จาก
ส.อบต.ทั้งหมด 26 คน)

วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน เรื่อง
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2559
ประธานสภาฯ ตามมติที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติที่ประชุมให้พิจารณาร่างข้อบัญญัตินี้สามวาระรวด
เดียว สาหรับวาระที่ 2 ขัน้ แปรญัตตินั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภาฯ โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ
จากนั้นประธานสภาฯ ก็ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้ทาการแปรญัตติในร่าง
ข้อบัญญัตินั้น ทุกท่านที่ขอแปรญัตติโดยมากจะเป็นการสอบถามข้อสงสัยในระเบียบตาม
ข้อบัญญัติ และยินดีสนับสนุนให้มีการตราข้อญัตติเรื่อง ควบคุมอาคารในเขตพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หินนี้ขึ้น เพราะเกิดประโยชน์ให้กับท้องถิ่นของเราจะได้มี
ข้อบัญญัตินี้เป็นของตนเอง จะทาให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ รวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนมีความมั่นคงปลอดภัยในตัวอาคารและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากขึ้น
หลังจากที่ได้เปิดโอกาสในการแปรญัตติพอสมควรแล้ว จึงได้ขอมติที่ประชุม
สภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบในข้อความใด ๆ ที่ได้แก้ไขในร่างข้อบัญญัตินี้ ให้ถูกต้องจาก
การที่ได้แปรญัตติทั้งสภาฯแล้ว ตามข้อ 51 วรรคสอง ปรากฏว่า...
มติที่ประชุม -

มีมติให้ความเห็นชอบในคาแปรญัตติที่ได้ร่วมกันแปรญัตติและที่ได้แก้ไข
ข้อความต่าง ๆ ให้ถูกต้องแล้วแห่งร่างข้อบัญญัตินี้ ในวาระที่ 2 ทั้งสภาฯ (เห็นชอบ 24
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ประธานสภาฯ ขาดประชุม 1 คน จากผู้มีสิทธิ์ออกเสียง
ทั้งหมด 26 คน)
วาระที่ 3 การตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง ควบคุมอาคาร
พ.ศ.2559

ประธานสภาฯ -

ได้ขอมติที่ประชุมสภา...ท่านใดเห็นควรให้ร่างข้อบัญญัตินี้ สมควรให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2559 นี้หรือไม่
หากเห็นด้วยกรุณายกมือ...
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มติที่ประชุม -

มีมติให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน
เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2559 (ด้วยมติเห็นชอบ 24 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ประธานสภาฯ ขาดประชุม 1 ท่าน จากผู้มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด 26 ท่าน)
7. เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงโครงการในหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี
542000) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 420900) ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2559 จาก
โครงการเดิม ข้อ (1) หน้า 49 คือ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายห่วงโรงงานน้าตาลครบุรี หมู่ที่ 1 จากรายละเอียด โครงการเดิมดังกล่าวนี้ คือ
ดาเนินการ โดยทาการปรับเกรดแต่งผิวจราจรเดิมให้เรียบร้อย แล้วทาการลงหินคลุก
ปรับแกรดเกลี่ยแต่งอัดทับแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.50
เมตร ยาว 760 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,660 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 417 ลบ.ม. พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย คานวณตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท

นายก อบต. -

ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน เพื่อขอ
เปลี่ยนแปลงโครงการและเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างใหม่ เนื่องจาก โครงการเดิมถนนยังมี
สภาพใช้งานได้ดีอยู่ ซึ่งแตกต่างกับถนนอีกเส้นหนึ่งที่มีพื้นที่ อยู่ใกล้เคียงกัน สภาพชารุด
เป็นถนนดินอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 เหมือนกัน การสัญจรบรรทุกพืชผลการเกษตรเป็นไปด้วย
ความยากลาบาก ประชาชนเดือดร้อนมาก ดังนั้น จึงขอเสนอเพื่อขอเปลี่ยนแปลง
โครงการเดิม ดังกล่าวนี้ และย้ายสถานที่ก่อสร้างจากเส้นทางสายบ้านนายห่วง-โรงงาน
น้าตาละครบุรี หมู่ที่ 1 นี้ งบประมาณ 200,000 บาท
ขอเปลี่ยนมาเป็นโครงการใหม่ สถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่ ในจานวนงบประมาณ
เท่าเดิม คือ จานวน 200,000 บาท คือ
โครงการใหม่ ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนดินสายหนองย่าฟาน-ฝายน้าล้นซับหมัน หมู่ที่ 1
สภาพเดิม เป็นถนนดินชารุดเสียหายมาก ดาเนินการ โดยทาการยกร่องพูนดินให้สูงขึ้น
อัดทับแน่นปรับแต่งให้ได้ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว
เมตร พร้อมทาการวาง
ท่อ คสล.ในบางจุด คิดเป็นปริมาณดินถม
ลบ.ม. คานวณตั้งจ่ายในโครงการไว้
200,000 บาท พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (หลักการคานวณแบบแปลนก่อสร้างให้
เป็นไปตามหลักด้านช่าง ของ อบต.จระเข้หิน) (ในการดาเนินการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ
ในครั้งนี้นั้น ได้อาศัยอานาจตามระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม-ปัจจุบัน หมวด 4 การโอน และ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 ว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
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รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมั ติของสภาท้องถิ่น) กระผมจึง
ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ ... จากนั้น ประธานสภาฯ ได้สอบถามสมาชิกสภาฯ
ว่ามีท่านใดมีกระทู้สดจะถามผู้บริหารหรือไม่...ในการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ปรากฏว่า
ไม่มี จึงได้ขอมติ
มติที่ประชุม -

มีมติให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงโครงการ จาก โครงการเดิม คือ
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายห่วง-โรงงานน้าตาละครบุรี หมู่ที่ 1 มาเป็น
โครงการใหม่ คือ โครงการก่อสร้างถนนดินสายหนองย่างฟาน-ฝายน้าล้นซับหมัน หมู่ที่
1 ในวงเงินงบประมาณเท่าเดิม คือ จานวน 200,000 บาท (ด้วยมติเห็นชอบ 24 เสียง
งดออกเสียง 1 (ประธานสภา) ขาดประชุม 1 คน จากจานวน ส.อบต. ทั้งหมด 26 ท่าน)
8. เรื่องขอเปลี่ยนแปลงโครงการในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)
ประเภทค่าก่อสร้างสื่อสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 420900) ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2559 ขอเปลี่ยนแปลงจากโครงการเดิม ข้อ (12) หน้า 51 คือ
โครงการขยายเขตประปาพร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 จากรายละเอียด
โครงการเดิม คือ ดาเนินการ โดยทาการเดินท่อขยายเขตประปาพร้อมปรับปรุงระบบ
ประปา พร้อมติดตั้งระบบสูบน้าและวางระบบส่งน้าดิบเข้าถังประปาหมู่บ้าน พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย คานวณตั้งจ่ายไว้ 80,000 บาท

นายก อบต. -

ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน เพื่อขอ
เปลี่ยนแปลงโครงการ และเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างใหม่ เนื่องจาก โครงการเดิมนั้น เห็น
ว่า เป็นโครงการสูบน้าผิวดินจากสระอนามัยตลิ่งชัน ซึ่งจะต้องวางท่อขยายระบบส่งน้า
ดิบมายังถังประปาหมู่บ้านมีระยะทางไกล ประกอบกับปัจจุบันสระอนามัยตลิ่งชันตื้นเขิน
ไม่คุ้มกับกับการลงทุน และในปัจจุบันประปาหมู่บ้านเป็นระบบประปาขนาดกลาง ได้
มาตรฐานแล้ว เพียงแต่ขาดแหล่งบ่อบาดาลทีมีอยู่เดิมเพียง 1 แห่ง ยังไม่เพียงพอ หาก
เจาะเพิ่มอีก 1 แห่ง ก็จะสามารถสูบน้าบาดาลขึ้นมาเข้าสู่ระบบกลั่นกรองแจกจ่ายได้
ทั่วถึงยิ่งขึ้น และหากขุดเจาะบ่อบาดาลขึ้นเพิ่มอีกก็จะทาให้มีแหล่งน้าใต้ดิน (บ่อบาดาล)
สารองขึ้นอีก ดังนั้น จึงขอเสนอเพื่อขอเปลี่ยนแปลงโครงการจากโครงการเดิมและย้าย
สถานที่ก่อสร้างเดิมจากสระอนามัยตลิ่งชัน มาดาเนินการก่อสร้างเป็นโครงการใหม่
สถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่ (ใกล้เคียงกัน) งบประมาณเท่าเดิม คือ จานวน 80,000 บาท คือ
โครงการใหม่ ชื่อ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 สภาพเดิม เป็น
ระบบประปาหมู่บ้าน ดาเนินการ โดยทาการขุดเจาะบ่อบาดาล จานวน 1 บ่อ พร้อม
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ติดตั้งระบบสูบน้า และวางระบบส่งน้าเข้าถังประปาหมู่บ้านในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกัน
กับประปาหมู่บ้านเดิมที่มีอยู่แล้ว (ตามแบบแปลนด้านช่างของ อบต. จระเข้หิน) คานวณตั้ง
จ่ายไว้ 80,000 บาท คือ (อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
หมวด 4 การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 29 ว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ) กระผมจึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
สภาฯ ...จากนั้น ประธานสภาฯ ได้สอบถามสมาชิกสภาฯ ว่า มีท่านใดคิดเห็นหรือมีกระทู้
ถามสดผู้บริหารฯ หรือไม่...(ไม่มี) จึงได้ขอมติที่ประชุมสภาฯ...
มติที่ประชุม -

มีมติให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงโครงการจาก โครงการเดิม คือ
โครงการขยายเขตประปาพร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
มาเป็นโครงการใหม่ คือ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยทาการขุดเจาะบ่อ
บาดาล จานวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้า และวางระบบส่งน้าเข้าถังประปาหมู่บ้าน
หมู่บ้านเดิมที่มี่อยู่แล้ว หมู่ที่ 10 ในวงเงินงบประมาณเท่าเดิม คือ 80,000 บาท (ด้วยมติ
เห็นชอบ 24 เสียง งดออกเสียง 1 (ประธานสภาฯ) ขาดประชุม 1 คน จากจานวนผู้มี
สิทธิออกเสียง 26 ท่าน)
3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน ได้แถลงผลการดาเนินงานในโครงการ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558) ต่อที่ประชุมสภา
อบต.จระเข้หิน สมัยแรก ปี พ.ศ.2559

ประธานสภาฯ -

ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน ได้แถลงผลการดาเนินงานใน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบ 2558) ในที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.2559 วันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้

นายก อบต. -

ได้กล่าวขอบคุณท่านประธานสภาฯ และรายงานดังนี้
1. ด้านบริหารงานทั่วไป ได้ใช้งบประมาณรวม 266,125 บาท มี
-อุดหนุนรัฐพิธีต่าง ๆ
10,000 บาท
-อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสานจัดซื้อ /จัดจ้าง
8,000 บาท
-อุดหนุนจังหวัดนครราชสีมา ในการจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
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(กีฬาคนพิการ)
50,000 บาท
-จัดซื้อ/จัดจ้าง โต๊ะ เก้าอี้ ห้องประชุม
91,125 บาท
-กีฬา อบต.สัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2558
50,000 บาท
-ก่อสร้างห้องน้าบริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 10
57,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
266,125 บาท
2. ด้านบริการชุมชน และสังคม ใช้งบประมาณรวม 1,815,445 บาท มี
-ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน 2 โรงเรียน
960,000 บาท
-ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียน 2 โรงเรียน
455,596 บาท
-อาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลิ่งชัน
61,199 บาท
-อาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลิ่งชัน
135,560 บาท
-จัดกิจกรรมงานท้าวสุรนารีอาเภอครบุรี
8,000 บาท
-อุดหนุนวันแม่แห่งชาติอาเภอครบุรี
10,000 บาท
-จัดงานวันผู้สูงอายุ
17,600 บาท
-จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
19,990 บาท
-จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
10,000 บาท
-อุดหนุนสาธารณะสุขมูลฐาน หมู่บ้าน 13 หมู่
97,500 บาท
รวมทั้งสิ้น
1,815,445 บาท
3. ด้านเศรษฐกิจ ใช้งบประมาณรวม 1,774,038 บาท มี
-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าบ้านจระเข้หิน หมู่ 2
174,709 บาท
-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ 12
22,000 บาท
-ก่อสร้างถนนดินคลองชลประทานฝั่งขวา-ลามูล หมู่ 13
175,000 บาท
-ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10
100,000 บาท
-ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 11
152,000 บาท
-ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 12
130,000 บาท
-ก่อสร้างบ่อน้าทิพย์-วัดเขาถ้าแกลบ หมู่ 13
175,000 บาท
-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซับหมัน หมู่ 1
144,000 บาท
-ซ่อมแซมถนนสามแยกคลองบง-ซับเตย หมู่ 4
79,000 บาท
-ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 4
56,000 บาท
-ซ่อมแซมถนนสายตลิ่งชัน-ซับก้านเหลือง ม.5
177,000 บาท
-ซ่อมแซมถนนดินสายบ้านไผ่-ซับสะเดา ม.6
79,000 บาท
-ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 6
56,000 บาท
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-ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7
-ซ่อมแซมถนนสายคลองลาแชะ ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา หมู่ 8
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9
-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 11
รวมทั้งสิ้น

160,000 บาท
113,900 บาท
175,000 บาท
23,000 บาท
1,77,038 บาท

4. ด้านการบริหารงานอื่น
รายจ่ายงบกลาง
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2,730,300 บาท
-เบี้ยยังชีพคนพิการ
950,400 บาท
-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
24,000 บาท
-ปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
20,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
3,724,700 บาท
ประธานสภาฯ -

ขอบคุณท่านนายก อบต.จระเข้หิน ที่ได้แถลงผลการดาเนินงานในโครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้ชัดแจ้ง
ครบถ้วน
2.กองคลัง ชี้แจงรายรับ-รายจ่าย ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558)
และรายงานยอดเงินสะสมคงเหลือในปัจจุบัน

รก.ผอ.กองคลัง ได้กล่าวขอบคุณท่านประธานสภาฯ และกล่าวสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกดท่าน
น.ส.วิริยา
แล้ว และก็ได้ชี้แจงตามเอกสารงบแสดงฐานะการเงิน ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2558 ของ
อบต.จระเข้หิน ที่ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้ก่อนแล้ว สรุปได้ดังนี้ คือ
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน
จานวน 11,165,753.80 บาท
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร
22,198,345.16 บาท
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
120,800 .00 บาท
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
23,319,145.16 บาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(ไม่มี)
รวมสินทรัพย์
ทั้งสิ้น
33,484,989.96 บาท
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-

ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จานวน 11,165,753.80 บาท
งบแสดงผลการดาเนินงาน รวมรายจ่าย จากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558)
รายรับ แยกได้ ดังนี้
ประมาณการ (บาท)
รับจริง (บาท)
ภาษีอากร
1,415,000
2,171,243.40
ค่าธรรมเนียม - ค่ารับใบอนุญาต
144,143
238,912.00
รายได้จากทรัพย์สิน
160,000
126,326.86
รายได้การพาณิชย์
และสาธารณูปโภค
40,000
38,015.00
รายได้เบ็ดเตล็ด
40,000
173,500.00
-ภาษีจัดสรร
9,604,403
11,318,700.11
เงินอุดหนุนทั่วไป
5,293,000
5,110,164.00
เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์-เฉพาะกิจ 5,797,717
5,310,017.00
รวมทั้งสิ้นรับ
22,494,263
24,486,838.37
รายจ่าย แยกได้ ดังนี้

-

ประมาณการ (บาท)
-เงินเดือน (การเมือง) 3,089,520
เงินเดือน (ประจา)
5,430,961
ค่าตอบแทน
587,440
ค่าใช้สอย
1,644,940
ค่าวัสดุ
1,210,740
ค่าสาธารณูปโภค
345,000
ค่าครุภัณฑ์
194,450
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,276,976
เงินอุดหนุน
1,542,000
งบกลาง
5,172,236
รวมทั้งสิ้นรายจ่าย
22,494,263
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รับจริง (บาท)
3,068,919.00
5,146,488.00
511,470.00
1,181,014.84
1,040,612,85
339,762.54
118,515.00
2,813,780.00
1,327,139.00
4,652,598.00
20,200,299.74

ประธานสภาฯ -

ที่ประชุม -

ได้กล่าวขอบคุณกองคลังที่ได้ชี้แจงรายรับ/-รายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา คือ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.
2559 ในครั้งนี้
รับทราบ
3. ฝ่ายจัดเก็บรายได้ แจ้งผลการดาเนินการและเตรียมการเพื่อจัดเก็บภาษีรายได้
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559

นว.ช.จัดเก็บ ได้ชี้แจงด้านการจัดเก็บรายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบารุงท้องที่
นางอัจฉรา
และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในพื้นที่ อบต.จระเข้หิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ว่าในช่วงขณะนี้ ทางฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ประชาสัมพันธ์ปิดป้ายประกาศ
และแจ้งการประชาสัมพันธ์ในการรับชาระภาษีให้แก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และปิดป้าย กาหนดการยื่นแบบเสีย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ภาษีบารุงท้องที่ แล้ว พร้อมกาหนดระยะเวลา
หมดเขตช่วงไหน ตามระเบียบกฎหมายทุกประการแล้ว และในขณะนี้กาลงลงพื้นที่เพื่อ
ตรวจสอบอาคาร โรงเรือนที่เข้าข่ายต้องเสียภาษี โดยลงทาการรางวัตความกว้างยาว และ
ได้อธิบายถึงขั้นตอนระเบียบวิธีปฏิบัติให้กับผู้เป็นเจ้าของโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น
ๆ แล้ว เพื่อจะต้องยื่นแบบรายการทรัพย์สิน (ภร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ นี้ สาหรับ
ภาษีอื่น ๆ นั้น เช่น ภาษีบารุงท้องที่ รับชาระตลอดเวลา เฉพาะพื้นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์
เช่น โฉนดที่ดิน, น.ส.3ก. ส.ค.1 เป็นต้น เท่านั้น
ที่ประชุม -

รับทราบ และฝ่ายจัดเก็บรายได้ ปลัด อบต.จระเข้หิน จะได้ถือปฏิบัติตาม
ข้อเสนอนี้ เพื่อจะทาให้ท้องถิ่นของเรามีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ดียิ่งขึ้น

ประธานสภาฯ -

ได้กล่าวขอบคุณฝ่ายจัดเก็บรายได้ที่ได้เสนอแจ้งผลการดาเนินการในการ
เตรียมการจัดเก็บภาษีรายได้และค่าธรรมเนียมต่ าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. เรื่องการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์อาเภอครบุรี ครั้งที่ 17 ประจาปี พ.ศ.2559 โดย
อบต.ครบุรี เป็นเจ้าภาพ

26

ปลัด อบต. นายลาทูล

สาหรับการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์อาเภอครบุรี ครั้งที่ 17 ประจาปี พ.ศ.
2559 ในปีนี้ เจ้าภาพคือ อบต.ครบุรี โดยมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเริ่มพิธีเปิดในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีท่าน
นายอาเภอครบุรี มาเป็นประธานในพิธี ขอให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ได้ดูใน “จูติบัตร”
กาหนดการแข่งขันประเภทกีฬาต่าง ๆ ที่ได้แจ้งให้ไว้ กาหนดการแข่งขันกีฬา อบต.
สัมพันธ์อาเภอครบุรี ครั้งที่ 17 ประจาปี พ.ศ.2559 นี้ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์
ถึง 2 มีนาคม 2559 มีทั้งสิ้น 10 อบต. มีประเภทกีฬาที่แข่งขันคือ
1. เปตอง (ชาย-หญิง)
ทีมชนะเลิศ
รางวัลเงินสด 2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลเงินสด 1,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลเงินสด
500 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
2. เซปักตะกร้อ (ชาย)
ทีมชนะเลิศ
รางวัลเงินสด 3,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลเงินสด 2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลเงินสด 1,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
3. วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง)
ทีมชนะเลิศ
รางวัลเงินสด 2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลเงินสด 1,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลเงินสด 1,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
4. ฟุตบอล (ชาย)
ทีมชนะเลิศ
รางวัลเงินสด 5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลเงินสด 3,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลเงินสด 2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลเงินสด 1,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
หมายเหตุ 1. รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม เงินรางวัล 500 บาท
2. รางวัลดาวซัลโว เงินรางวัล 500 บาท
3. ทีมชนะเลิศที่ 1 ถ้าครองถ้วยรางวัล 3 ครั้ง จะได้เป็นกรรมสิทธิ์
(เฉพาะฟุตบอล)

ปลัด อบต. -

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ของ อบต.จระเข้หิน สมาชิกสภา อบต.หลายท่าน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงทาการฝึกซ้อมกีฬาทั้ง 4 ประเภทดังกล่าวนี้หลังเวลาเลิกงาน
ราชการ ทุก ๆ วัน ณ สนามกีฬาในเขตสานักงาน อบต.จระเข้หิน กีฬามีหลายประเภท ทุก
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คนที่เป็นข้าราชการ พนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน รวมแล้ว เกือบ 60 ท่าน จะได้ร่วมเป็นนักกีฬรทั้งหมด และเข้าร่วมลงทาการ
แข่งขันกีฬาในประเภทต่าง ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ อบต. ได้กาหนดเป็นนักกีฬาในแต่ละ
ประเภทแล้ว ครับ
จากนั้นก็ได้นัดเวลาและเตรียมการเพื่อที่จะได้ร่วมเดินทางไปแข่งขันกีฬาดังกล่าวนี้
ในตอนเช้า วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ในพิธีเปิด โดยท่านนายอาเภอครบุรี มาเป็น
ประธานในพิธี
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งอื่น ๆ
ประธานสภาฯ -

ได้กล่าวว่ามีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ เสนอเพื่อหารือหรือเพื่อ
รับทราบ

ส.อบต.ม.4 นายทิพย์

เสนอต่อที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณต่อไป (ปีงบ พ.ศ.2560) เสนอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณในโครงการ “ถนนดีหลังฝน” เพราะเห็นว่ามีประโยชน์และสา
มารแก้ไขปัญหาด้านปรับปรุงซ่อมแซมถนนได้โดยเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง สนับสนุนการ
ทางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ (เพราะ อบจ.นครราชสีมา เป็น
เครื่องจักร รถเกรด รถบด รถน้า ส่วนท้องถิ่นเราเป็นน้ามันเชื้อเพลิง สนับสนุน )

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ และนายก อบต.จระเข้หินเห็นดีด้วยและพร้อมจะตั้งงบประมาณใน
โครงการดังกล่าวน้า
รก.ผอ.กองคลัง ได้ชี้แจงรายจ่ายทั้งหมดในงานการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.
จระเข้หิน คัพ ครั้งที่ 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยจัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 3031 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนจอมทองวิทยา ถึงยอดรายจ่ายในด้านต่าง ๆ โดย
ยึดถือข้อระเบียบตามกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยท่าน ส.อบต.แอ็ด ใคร่กระโทก ส.อบต.
หมู่ที่ 11 เป็นผู้เสนอให้กองคลัง ชี้แจง
โดยชี้แจงรายจ่ายตามเอกสารทางราชการจนครบถ้ว น และเป็นที่เข้าใจร่วมกัน
ที่ประชุมสภาฯ -

รับทราบ

ส.อบต.จาเนียน เสนอต่อที่ประชุมให้ประธานสภาฯ กาชับให้สมาชิกสภา อบต.จระเข้หินซึ่งใน
นายจาเนียน การประชุมสภาฯ ในครั้งนี้หลังจากหมดระเบียบวาระการประชุมในระเบียบวาระที่ 3
แล้ว มักจะออกนอกห้องประชุม สภา อบต.แล้วไม่ยอมกลับร่วมประชุมต่อ ทาให้
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจ บางที่อาจจะมีเพื่อนสมาชิก
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สภาฯ มีเรื่องอื่น ๆ เสนอให้สภา อบต.จระเข้หินรับทราบ หรืออาจต้องการให้ข้อเสนอแนะ
ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่ดีและสาคัญ อันนาไปสู่การบริหารงานของคณะผู้บริหารแลชะ
เจ้าหน้าที่ อบต.ต่อไป จึงขอกาชับให้ประธานสภาฯ มีมาตรการกาชับให้ ส.อบต.ทุกคน
ร่วมทั้งคณะผู้บริหาร อยู่ร่วมประชุมจนปิดการประชุมทุกครั้ง ในคราวต่อไป
ที่ประชุม -

รับทราบ และเห็นด้วย และท่านประธานสภาฯ รับทราบและจะดาเนินการตาม
ข้อเสนอของ อบต.จาเนียน ดายครบุรี ให้เคร่งครัดในการประชุมคราวต่อไป และทุก ๆ
ครั้ง

ส.อบต.ม.10 เสนอต่อที่ประชุมถึงเรื่องถนนลูกรังจากสถานีอนามัยตลิ่งชัน-ฐานป่าไม้ (หน่ว
นายสมจิตร อุทยานแห่งชาติที่ 5 ทับลาน) หมู่ที่ 10 มีสภาพชารุดเสียหาย อันเนื่องมาจากถูกน้าป่า
พัดกัดเซาะถนนทาให้การสัญจรในปัจจุบันเป็นไปด้วยความยากลาบาก จึงขอแจ้งเรื่องให้
นายก อบต.จระเข้หิน ได้ช่วยแก้ไขปัญหา โคยเคร่งครัด
ที่ประชุม -

รับทราบ และนายก อบต.จระเข้หิน รับที่จะแก้ไขให้โดยเร็ว โดยอาจจะนา
งบประมาณในหมวดงบกลาง ป ระเภทสารองจ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาให้อย่างแน่นอน และ
ขอให้กองช่าง ลงไปตรวจสอบและประมาณการราคาเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีสภาพใช้การ
ได้ดี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมา อย่างแน่นอน

ประธานสภาฯ -

ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภาฯ ทุกคนและข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน ที่ได้อยู่ร่วมกันประชุมสภาฯ ในวันนี้ตั้งแต่เช้า และได้
พิจารณาในวาระต่าง ๆ จนเสร็จสิ้นแล้ว หากมีเรื่องที่สาคัญที่ทางสภา อบต.จระเข้หิน จะ
พิจารณาร่วมกันก็จะเป็นการประชุมประจาเดือนนะครับ สาหรับการประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่ 2 นั้น จะกาหนดเรียกประชุมในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน
เป็นต้นไป

เลิกประชุม

เวลา 14.00 น.
ลงชื่อ นายลาทูล ภาคภูมิ ผู้บันทึก
(นายลาทูล ภาคภูมิ)
เลขานุการสภา อบต.จระเข้หิน
ลงชื่อ นายสงค์ชัย รื่นธณาพินันท์ ผู้ตรวจ/ทาน
(นายสวงค์ชัย รื่นธณาพินันท์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้หิน
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ปิดประชุม เวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ) ลาทูล ภาคภูมิ ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายลาทูล ภาคภูมิ)
เลขานุการสภา อบต.จระเข้หิน
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- ประธานสภาตรวจรายงานการประชุมแล้ว และลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) . สวงค์ชัย รื่นธณาพินันท์ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสวงค์ชัย รื่นธณาพินันท์)
ประธานสภา อบต.จระเข้หิน
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