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-ส ำเนำ- 

บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 
สมัยประชุมวิสำมัญสมัยท่ี 2 (ครั้งที่ 2)ประจ ำปี พ.ศ. 2563 

เมื่อวันพุธที ่30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  2563 
ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 

เวลำ  09.30   นำฬิกำ 
**************************** 

ผู้มำประชุม 
ล ำดับ

ที่ 
ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1. นำยประมูล  พุฒพันธ์ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ประมูล   พุฒพันธ์  
2. นำยค ำหล้ำ   สำยบุปผำ  รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ค ำหล้ำ   สำยบุปผำ         
3. นำยบุญเริ่มพงษ์อ่อน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 1 บุญเริ่ม  พงษ์อ่อน  
4. นำยปัญญำ   คงสิม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 1 ปัญญำ คงสิม  
5. นำยค ำผันอำรีย์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 3 ค ำผัน  อำรีย์  
6. นำยทองดี   หมื่นสุข สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 3 ทองดี  หมื่นสุข  
7. นำงบังอร   ศรเพชร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่  4 บังอร   ศรเพชร  
8. นำงค ำสิงห์   พรมเสนำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 7 ค ำสิงห์  พรมเสนำ  
9. นำยบัลลังก์ทองสุ        สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 7 บัลลังก์  ทองสุ         

10. นำยธงชัย  โสลุน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 8 ธงชัย  โสลุน  
11. นำยประดิษฐ์  วงศ์ใหญ่ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 10 ประดิษฐ์ วงศ์ใหญ่  
12. น.ส.สำยสมร  นนใส             สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 10 สำยสมร    นนใส              
13. นำงอรวรรณ์กิ่มเกลี้ยง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 11 อรวรรณ์  กิ่มเกลี้ยง  
14. นำยณรงค์แสงผำลำ        สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 11 ณรงค์  แสงผำลำ         
15. นำงคมข ำ อัมภรัตน์                          สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 14 คมข ำ  อัมภรัตน์                           

ผู้ไม่มำประชุม 
1. นำงผ่องพรรณ  พละศักดิ์                   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 14 ลำป่วย  

 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นำยทองแดง แก้วมณี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ทองแดง แก้วมณี  
2 นำยบุญมำ  ไชยเชษฐ์ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน (1) บุญมำ  ไชยเชษฐ์  
3 นำงสุภัทรำ  เลิศล้ ำ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน (2) สุภัทรำ  เลิศล้ ำ  
4 นำงหม่วย  กันภัย เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน หม่วย  กันภัย  
5 นำงปนัดชญำ นำมวงศ์ ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน ปนัดชญำ  นำมวงศ์  
6 นำงสำวบุณยนุช พลศักดิ์ หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด อบต.ดูน บุณยนุช  พลศักดิ์  
7 นำงสำวเกษมณี  แสงสกุล ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เกษมณี  แสงสกุล  
8 นำยรังสรรค์  บุษบำ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง รังสรรค์  บุษบำ  
9 นำยส่งสุข  สมบูรณ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ฯ ส่งสุข  สมบูรณ์  



๒ 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

  เมื่อถึงก ำหนดเวลำนัดประชุมแล้ว เลขำนุกำรสภำ อบต .ดูน ได้ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำ อบต.ดูน ที่ได้ลง
ชื่อไว้ เมื่อมีผู้มำประชุมครบองค์ประชุม เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน จึงได้ให้สัญญำณ  เรียกสมำชิกสภำ อบต.ดูน เข้ำห้องประชุม 
 

ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 

- ได้ตรวจดูสมำชิกสภำ อบต .ดูน  ที่ เข้ำประชุมว่ำครบองค์ประชุมหรือไม่  (ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547  หมวด 2  กำรประชุม  
ข้อ 25 วรรคสอง)   เมื่อครบองค์ประชุมจึงได้ด ำเนินกำรประชุม  ตำมระเบียบต่ำง ๆ  ดังนี้ 
 

รองประธำนสภำอบต.ดูน 
(นำยค ำหล้ำ   สำยบุปผำ)  
 

- ได้เชิญประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนจุดธูปเทียน  บูชำพระรัตนตรัย   
 

ที่ประชุมสภำ อบต.ดูน 
  

- เคำรพประธำนสภำ อบต.ดูน  ไหว้พระ เสร็จแล้วนั่งประจ ำที่เตรียมให้ 

เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน 
(นำงปนัดชญำ   นำมวงศ์)            
 

-ได้อ่ำนประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   เรื่อง  นัดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดูน  สมัยประชุมวิสำมัญสมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1) ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
 

เริ่มกำรประชุมเวลำ  09. 30นำฬิกำ 
 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งให้ทรำบ 
   
 
 
 
 
ที่ประชุม 

- นำงผ่องพรรณ  พละศักดิ์  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน หมู่ที่ 14 ขอลำป่วย 
- ขอแสดงควำมยินดีกับนักศึกษำฝึกงำนจำกวิทยำลัยเทคนิคกันทรำรมย์ ได้จบกำรฝึก
ประสบกำรณ์ ฯ แล้วในวันนี้ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ขอให้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับตนเอง และประเทศชำติต่อไป 
 
- รับทรำบ 
 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ดังนี้ 
 รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  สมัยประชุมวิสำมัญสมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 

ประจ ำปีพุทธศักรำช 2563 เมื่อวันที่ 21  เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2563 
 

ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 

    - คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ อบต.ดูน ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ 
อบต.ดูนดังกล่ำวข้ำงต้นแล้วว่ำถูกต้อง เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน จึงได้ส ำเนำรำยงำนกำรประชุม
สภำ อบต.ดูน ดังกล่ำว ให้สมำชิกสภำ อบต.ดูน ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 เดือน กันยำยน พ.ศ. 
2563 เพ่ือให้สมำชิกสภำ อบต.ดูน ได้มีโอกำสตรวจดูก่อนเวลำประชุมไม่น้อยกว่ำหนึ่งวัน และ
เพ่ือให้สภำ อบต.ดูน รับรองรำยงำนกำรประชุม นั้น  (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 2 กำรประชุมข้อ 33 วรรคแรก) 
 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

10 นำงธัญชนก  จงรักษ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร ธัญชนก จงรักษ์  
11 นำงเจษสุดำ  สำระภำพ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน เจษสุดำ  สำระภำพ  
12 พ.จ.อ.ปฐวี  รุ่นเจริญ จพง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปฐวี รุ่นเจริญ  
13 นำยธีรภัทร์  นำมวงษ์ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร ธีรภัทร์  นำมวงษ์  



๓ 
มติที่ประชุมสภำ อบต.ดูน - รับทรำบ และไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่ำงใด  และมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง  

14  เสียงมีสมำชิกสภำ ฯ เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 15 คน 
  รับรองรำยงำนฯ   จ ำนวน 14 เสียง 
  ไม่รับรองรำยงำนฯ  จ ำนวน    - เสียง 
  งดออกเสียง   จ ำนวน 1 เสียง 
 

ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทรำบและพิจำรณำ 
 3.1  กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 2563 ครั้งที่ 

19/2563 
ประธำนสภำ อบต.ดูน  
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 

- ส ำหรับกำรโอนงบประมำณในครั้งนี้ ขอเชิญ ปลัด อบต.ดูน  ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่งบประมำณ ได้
ชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมสภำ ฯ ได้รับทรำบ ขอเชิญครับ 

     
ปลัด อบต.ดูน  
(นำงปนัดชญำ  นำมวงศ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธำนสภำ อบต.ดูน  
(นำยประมูล  พุฒพันธ์) 
 
นำยก อบต.ดูน 
(นำยทองแดง  แก้วมณ)ี 

 -  เรียน ประธำนสภำ อบต.ดนู ดิฉันนำงปนัดชญำ  นำมวงศ์  ขอชี้แจงระเบียบทีเ่กี่ยวกับกำร
โอนงบประมำณ หรือกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ ที่อยู่ในอ ำนำจอนุมัตขิองสภำ
ท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  หมวด 4 กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมำณ  
ข้อ ๒๗  กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้ำง  ที่ท ำให้
ลักษณะ ปริมำณ  คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของ
สภำท้องถิ่น   
ข้อ ๒๙  กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์  ที่ดิน และ 
สิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะ  ปริมำณ  คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง  ให้เป็น
อ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น  
      หำกมีสมำชิกสภำ อบต.ดูนท่ำนใดสงสัย สำมำรถสอบถำมเพ่ิมเติมได้ค่ะ   
 
     - ล ำดับต่อไปขอเชิญ นำยก อบต.ดูน ได้ชี้แจงรำยละเอียดกำรโอนงบประมำณ รำยจ่ำย
ประจ ำปี 2563 ครั้งที่ 17 ขอเชิญครับ 
 
     -เรียน ประธำนสภำ อบต.ดูน กระผมนำยทองแดง แก้วมณี  นำยก อบต.ดูน ขอมอบหมำย
ให้ นำงสำวบุณยนุช  พลศักดิ์ หัวหน้ำส ำนักปลัด เป็นผู้ชี้แจง ครับ 

  
หัวหน้ำส ำนักปลัด 
(น.ส.บุณยนุช  พลศักดิ์) 
 

    -เรียน ประธำนสภำ อบต.ดูน ดิฉัน นำงสำวบุณยนุช  พลศักดิ์ หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต.ดูน 
ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ด ำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดกำรโอนงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี 
2563  ครั้งนี้เป็นกำรโอนงบประมำณครั้งที่ 19/2563 ซึ่งมีรำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบ
ดังนี้ค่ะ 

 
 



๔ 
ร่างบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

อนุมัติเมื่อวันท่ี  …   กันยายน พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน  อ าเภอกันทรารมย ์ จังหวัดศรสีะเกษ 

โอนครั้งท่ี 19/2563 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
/รายการ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวนเงินที่
โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

เหตุผล/ค าชี้แจง 
การโอนงบประมาณรายจ่าย 

แผนงาน
บริหารทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือนฝ่าย
ประจ า 

เงินเดือน
พนักงาน 

  3,992,220 58,050.00 50,000.00 (-) 8,050.00 
เนื่องจากงบประมาณในส่วนน้ี
คาดว่าจะพอจ่าย 

1.แผนงาน
บริหารทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

ผ้าม่านพร้อม
อุปกรณ์ 

0.00 0.00 50,000.00 (+) 50,000.00 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ / เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าผ้าม่านพร้อม
อุปกรณ์ 

แผนงาน
บริหารทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือนฝ่าย
ประจ า 

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

  1,020,360 73,580.00 25,500.00 (-) 48,080.00 
เนื่องจากงบประมาณในส่วนน้ี
คาดว่าจะพอจ่าย 

2.แผนงาน
บริหารทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

ไมค์ประชุมไร้
สาย 

0.00 0.00 25,500.00 (+) 25,500.00 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ / เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าไมค์ประชุมไร้สาย 

แผนงาน
บริหารทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

ค่าจ้างเหมา
บริการ 

220,000.00 83,000.00 50,000.00 (-) 33,000.00 
เนื่องจากงบประมาณในส่วนน้ี
คาดว่าจะพอจ่าย 

3.แผนงาน
บริหารทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น 
ศาลพระภูมิเจ้า
ที ่

0.00 0.00 50,000.00 (+) 50,000.00 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ / เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าศาลพระภูมิเจ้าที ่

แผนงาน
บริหารทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือนฝ่าย
ประจ า 

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

  1,020,360 48,080.00 42,000.00 (-) 6,080.00 
เนื่องจากงบประมาณในส่วนน้ี
คาดว่าจะพอจ่าย 

4.แผนงาน
บริหารทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะ
เอนกประสงค์ 

0.00 0.00 42,000.00 (+) 42,000.00 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ / เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าโต๊ะเอนกประสงค์ 

แผนงาน
บริหารทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

ค่าจ้างเหมา
บริการ 

220,000.00 33,000.00 9,500.00 (-) 23,500.00 
เนื่องจากงบประมาณในส่วนน้ี
คาดว่าจะพอจ่าย 



๕ 
5.แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ 
ฯ 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เคร่ืองตัดหญ้า 0.00 0.00 9,500.00 (+) 9,500.00 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ / เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าเคร่ืองตัดหญ้า 

แผนงาน
บริหารทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน   156,000.00 18,700.00 5,500.00 (-) 13,200.00 
เนื่องจากงบประมาณในส่วนน้ี
คาดว่าจะพอจ่าย 

6.แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ 
ฯ 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
โรงงาน 

เคร่ืองเจีย/ตัด 0.00 0.00 5,500.00 (+) 5,500.00 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ / เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าเคร่ืองเจีย/ตัด 

แผนงาน
บริหารทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน   156,000.00 13,200.00 13,000.00 (-) 200.00 
เนื่องจากงบประมาณในส่วนน้ี
คาดว่าจะพอจ่าย 

7.แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ 
ฯ 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
โรงงาน 

เคร่ืองเชื่อม 0.00 0.00 13,000.00 (+) 13,000.00 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ / เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าเคร่ืองเชื่อม 

แผนงาน
บริหารทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือนฝ่าย
ประจ า 

เงินเพิ่มต่าง ๆ 
ของพนักงาน
จ้าง 

  108,000.00 6,355.00 4,000.00 (-) 2,355.00 
เนื่องจากงบประมาณในส่วนน้ี
คาดว่าจะพอจ่าย 

8.แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ 
ฯ 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
โรงงาน 

แท่นตัดไฟเบอร์ 0.00 0.00 4,000.00 (+) 4,000.00 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ / เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าแท่นตัดไฟเบอร์ 



๖ 
 

    ส ำหรับรำยละเอียดกำรโอนงบประมำณ ฯ มีเท่ำนี้ ตำมเอกสำรที่ได้ส ำเนำให้สมำชิกสภำ อบต.
ดูน ทุกท่ำนทรำบตั้งแต่วันนัดประชุมแล้ว  สมำชิกสภำ อบต.ดูน ท่ำนใดต้องกำรสอบถำม
รำยละเอียดกำรโอนงบประมำณ สำมำรถสอบถำมได้ค่ะ 
 

ประธำนสภำ อบต.ดูน  
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 

-  ให้เวลำสมำชิกสภำ อบต.ดูน ได้พิจำรณำในรำยละเอียดกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
2563  ครั้งที่ 19 /2563  
 

มติที่ประชุมสภำ อบต.ดูน -ที่ประชุมสภำ ฯ แสดงควำมคิดเห็น เกี่ยวกับรำยละเอียดกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
2563  ครั้งที่ 19 /2563 โดยไม่มีสมำชิกสภำ อบต.ดูน สอบถำมหรือแก้ไขเพ่ิมเติมอีก และได้
มีกำรขอมติที่ประชุม  
-มติเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง     14  เสียง  
สมำชิกสภำ ฯ เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน 15 คน 
 เห็นชอบ   จ ำนวน 14 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  จ ำนวน    - เสียง 
 งดออกเสียง  จ ำนวน 1 เสียง 
 

 3.1  กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรกันเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.  2563  

ประธำนสภำ อบต.ดูน  
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 

- ส ำหรับกำรกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยในครั้งนี้ ขอเชิญ ปลัด อบต.ดูน ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่
งบประมำณ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องให้ทีป่ระชุมสภำ ฯ ได้รับทรำบ ขอเชิญครับ 

 
เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน 
(นำงปนัดชญำ  นำมวงศ์) 

-  เรียน ประธำนสภำ อบต.ดูน ดิฉันนำงปนัดชญำ  นำมวงศ์  ขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวกับ
กำรกันเงินงบประมำณ ฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำว่ำด้วยวธิีกำรรับเงิน 
กำรเบิกจำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด 5 กำรกันเงิน  

 ข้อ ๕๗ กรณีท่ีองค์กรปกครองวนท้องถิ่นได กอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปี  โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นวาการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไมทันสิ้นป ใหผูบริหารท้องถิ่น
อนุมัติ ใหกันเงินไวเบิกในปถัดไปได อีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป หากด าเนินการตามวรรคหนึ่ง
ไมแล้วเสร็จ ใหขอขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาทอ้งถิ่นได อีกไมเกินหกเดือน  
ข้อ ๕๘ ใหวางฎีกากันเงินตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นก าหนดกอนวันสิ้นป
อย่างน้อยสามสิบวัน เว้นแตมีเหตุผลสมควรผูบริหารท้องถิ่นอาจพิจารณาอนุมัติใหขยาย
เวลายื่นขอกันเงินไดไมเกินวันท าการสุดท้ายของปนั้น  
ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้าง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมี
ความจ าเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินตอสภาทองถิ่นได อีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป หากองคกรปกครองสวนท้องถิ่นยังมิได 
ด าเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไม
เกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรือกรณีมีความจ าเปนต้องแก ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาว
ที่ท าให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น แล้วแตกรณี 
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแล้ว หากไมได ด าเนินการ
หรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาวใหเงินจ านวนนั้นตกเปนเงินสะสม หำกมีสมำชิกสภำ 
อบต.ดูนท่ำนใดสงสัย สำมำรถสอบถำมเพ่ิมเติมได้ค่ะ   



๗ 
  
ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล  พุฒพันธ์) 

    - ล ำดับต่อไปขอเชิญ นำยก อบต.ดูน ได้ชี้แจงรำยละเอียดกำรขอกันเงินงบประมำณ รำยจ่ำย
ประจ ำปี 2563  ขอเชิญครับ 

  
นำยก อบต.ดูน 
(นำยทองแดง  แก้วมณี) 

-เรียน ประธำนสภำ อบต.ดูน กระผมนำยทองแดง แก้วมณี  นำยก อบต.ดูน ขอมอบหมำยให้ 
นำงสำวเกษมณี  แสงสกุล  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง อบต.ดูน เป็นผู้ชี้แจง ครับ 

  
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
(น.ส.เกษมณี แสงสกุล) 
 

    -เรียน ประธำนสภำ อบต.ดูน ดิฉัน นำงสำวเกษมณี  แสงสกุล ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง อบต.ดูน 
ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ด ำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดประกอบกำรกันเงินงบประมำณ รำยจ่ำย
ประจ ำปี 2563  ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ค่ะ(รำยละเอียดตำมเอกสำร) 

 รำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แหล่งเงินงบประมำณ 
ล ำดับที่ 1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  หมวดค่ำที่
ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ถนนทำงออก) ภำยในส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน งบประมำณ 
500,000 บำท  
ล ำดับท่ี 2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  หมวดค่ำที่
ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำรปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุก (เส้นหมวดโอ-บ้ำนค ำเนียม ต ำบลค ำเนียม) บ้ำนสันติสุข หมู่ที่ 14 งบประมำณ 
150,000 บำท 
ล ำดับท่ี 3  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  หมวดค่ำที่
ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เส้นหน้ำหมู่บ้ำนเอ้ืออำทร)  บ้ำนเกำะแก้วสันติธรรม หมู่ที่ 11 งบประมำณ 
311,000 บำท 
ล ำดับท่ี 4  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  หมวดค่ำที่
ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ถนนคอนกรีตภำยในหมู่บ้ำน) บ้ำนเกำะแก้วสันติธรรม หมู่ที่ 11 งบประมำณ 
188,000 บำท 
ล ำดับที่ 5  แผนงำนกำรเกษตร  งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้  หมวดค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง  ประเภทอำคำรต่ำง ๆ ก่อสร้ำงป้ำยโครงกำรคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยว
ท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ งบประมำณ 126,000 บำท 

 ล ำดับที่ 6  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส ำนักงำน  โต๊ะเอนกประสงค์ งบประมำณ 42,000 บำท 

 ล ำดับที่ 7  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้ำและวิทยุ ไมค์ประชุมไร้สำย งบประมำณ 25,500 บำท 

 ล ำดับที่ 8  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
งำนบ้ำนงำนครัว  ผ้ำม่ำนพร้อมอุปกรณ์ งบประมำณ 50,000 บำท 
 

 ล ำดับที่ 9  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
อ่ืน  ศำลพระภูมิเจ้ำที่  งบประมำณ 50,000 บำท 

 ล ำดับที่ 10  แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว  เครื่องตัดหญ้ำ  งบประมำณ 9,500 บำท 



๘ 
 ล ำดับที่ 11  แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวด

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงำน  เครื่องเจีย/ตัด  งบประมำณ 5,500 บำท 
 ล ำดับที่ 12  แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวด

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงำน  เครื่องเชื่อม  งบประมำณ 13,000 บำท 
 ล ำดับที่ 13  แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวด

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงำน  แท่นตัดไฟเบอร์  งบประมำณ 4,000 บำท 
     

     ส ำหรับรำยละเอียดกำรขอกันเงินรำยจ่ำย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันก็มีเท่ำนี้ ตำมเอกสำรที่ได้
ส ำเนำให้สมำชิกสภำ อบต.ดูน ทุกท่ำนทรำบตั้งแต่วันนัดประชุมแล้ว  สมำชิกสภำ อบต.ดูน ท่ำน
ใดต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำยฯ  สำมำรถสอบถำมได้ค่ะ 
 

ประธำนสภำ อบต.ดูน  
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 

-  ให้เวลำสมำชิกสภำ อบต.ดูน ได้พิจำรณำในรำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ  2563   
 

มติที่ประชุมสภำ อบต.ดูน -ที่ประชุมสภำ ฯ แสดงควำมคิดเห็น เกี่ยวกับรำยละเอียดกำรกันเงินรำยจ่ำย ประจ ำปี 2563  
โดยไม่มีสมำชิกสภำ อบต.ดูน สอบถำมหรือแก้ไขเพ่ิมเติมอีก และได้มีกำรขอมติที่ประชุม  
-มติเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง     14  เสียง  
สมำชิกสภำ ฯ เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน 15 คน 
 เห็นชอบ   จ ำนวน 14 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  จ ำนวน    - เสียง 
 งดออกเสียง  จ ำนวน 1 เสียง 
 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ำมี) 
ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 

-สมำชิกสภำ ฯ ท่ำนใดมีอะไรสอบถำมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  หำกไม่มีกระผมขอปิดกำร
ประชุมสภำ อบต.ดูนในครั้งนี้ 
 

เลิกประชุมเวลำ  
   

12.10  นำฬิกำ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)           ปนัดชญา  นามวงศ์     ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม 

                  (นางปนัดชญา  นามวงศ์) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

(ลงชื่อ)        ณรงค์  แสงผาลา      ผูต้รวจรายงานการประชุม 
               (นายณรงค์   แสงผาลา) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

(ลงชื่อ)      ประดิษฐ์  วงศ์ใหญ่    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายประดิษฐ์   วงศ์ใหญ่) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
 

(ลงชื่อ)        ปัญญา  คงสิม         ผูต้รวจรายงานการประชุม 
              (นายปัญญา  คงสิม) 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
 



๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนได้มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมนี้แล้ว เมื่อสมัยประชุม................................. 
สมัยที่  ................./2563.......  ครั้งที่.............วันที่......................................................... 

 
      (ลงชื่อ)   

              (นำยประมูล   พุฒพันธ์) 



๑๐ 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 


