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- ส ำเนำ - 

บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 
สมัยประชุมสำมัญสมัยท่ี 1  (ครั้งที่ 1) ประจ ำปี พ.ศ. 2563 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่   6  เดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ.  2563 
ณ   อำคำรเอนกประสงค์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 

**************************** 
 

ผู้มำประชุม 
ล ำดับที่ 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 ำผัน  อำรีย์ 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. นำยบัลลังก์  ทองสุ        สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 7 บัลลังก์  ทองสุ         

10. นำยธงชัย  โสลุน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 8 ธงชัย  โสลุน  
11. นำยประดิษฐ์  วงศ์ใหญ่ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  หมู่ที่10 ประดิษฐ์ วงศ์ใหญ่  
12. น.ส.สำยสมร  นนใส             สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  หมู่ที่10 สำยสมร    นนใส              
13. นำงอรวรรณ์  กิ่มเกลี้ยง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  หมู่ที่11 อรวรรณ์  กิ่มเกลี้ยง  
14. นำยณรงค์  แสงผำลำ        สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  หมู่ที่11 ณรงค์  แสงผำลำ         
15. นำงคมข ำ   อัมภรัตน์                          สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน หมู่ที่ 14 คมข ำ   อัมภรัตน์                           

ผู้ไม่มำประชุม 
นำงผ่องพรรณ  พละศักดิ์                   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 14 ลำป่วย 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นำยทองแดง แก้วมณี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน - เดินทำงไปรำชกำร 

2 นำยบุญมำ  ไชยเชษฐ์ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน (1) บุญมำ  ไชยเชษฐ์  
3 นำงสุภัทรำ  เลิศล้ ำ รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดูน (2) สุภัทรำ  เลิศล้ ำ  
4 นำงหม่วย  กันภัย เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน หม่วย  กันภัย  
5 นำงปนัดชญำ นำมวงศ์ ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน ปนัดชญำ  นำมวงศ์  
6 น.ส.บุณยนุช  พลศักดิ์ หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด อบต.ดูน บุณยนุช  พลศักดิ์  
7 น.ส.เกษมณี  แสงสกุล ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เกษมณี  แสงสกุล  
8 นำยรังสรรค์  บุษบำ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง รังสรรค์  บุษบำ  
9 นำยส่งสุข  สมบูรณ์ หัวหน้ำส่วนกำรศึกษำ ส่งสุข  สมบูรณ์  
10 นำงผกำกรอง  ไหวดี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ผกำกรอง  ไหวดี  
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ประธำนสภำ อบต.  - ได้ตรวจดูสมำชิกสภำ อบต.ดูน ที่เข้ำประชุมว่ำครบองค์ประชุมหรือไม่ 
(นำยประมูล  พุฒพันธ์)   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  
    พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที ่2 หมวด 2 กำรประชุม ข้อ 25  
    วรรคสอง) เมื่อครบองค์ประชุม จึ งได้ด ำเนินกำรประชุม ตำมระเบียบต่ำง ๆ  
 

รองประธำนสภำ อบต.ดูน  -ได้เชิญประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน จุดธูปเทียน บูชำพระรัตนตรัย 
(นำยค ำหล้ำ  สำยบุบผำ) 

ที่ประชุมสภำ อบต.ดูน  - เคำรพประธำนสภำ อบต.ดูน  ไหว้พระ  เสร็จแล้วนั่งประจ ำที่ 
 
เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน  -ได้อ่ำนประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  เรื่องกำรประชุมสภำองค์กำร  
(นำงปนัดชญำ  นำมวงศ์)  บริหำรส่วนต ำบลดูน เรื่องกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน สมัย 
    ประชุมสำมัญสมัยที ่1 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.  2563  

เริ่มกำรประชุมเวลำ   09.30 นำฬิกำ 

ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ  
ประธำนสภำ อบต.  -นำงผ่องพรรณ  พละศักดิ์  ขอลำป่วย 
(นำยประมูล  พุฒพันธ์)   

ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม  
    ล ำดับที่ 1 รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   สมัยสำมัญ 
    สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี  2562 ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวำคม  2562 

ประธำนสภำ อบต.ดูน       -คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ อบต.ดูน ได้ตรวจรำยงำนกำร 
(นำยประมูล  พุฒพันธ์)  ประชุมสภำ ฯ ดังกล่ำวข้ำงตึ นแล้ว เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน จึงได้ส ำเนำรำยงำน 
    กำรประชุมสภำ อบต.ดูน ดังกล่ำว ให้สมำชิกสภำ อบต.ดูน ไปแล้ว เมื่อวันที่ 31  
    มกรำคม  2563  เพื่อให้สมำชิกสภำ อบต.ดูน มีโอกำสตรวจดูก่อนเวลำประชุมไม่ 
    น้อยกว่ำหนึ่งวัน และเพ่ือให้สภำ อบต.ดูน รับรองรำยงำนกำรประชุม นั้น (ตำม 
    ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
    หมวด 2 กำรประชุมข้อ 33 วรรคแรก) 

ที่ประชุมสภำ อบต.ดูน      -รับทรำบและไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่ำงใด ถือว่ำมติท่ีประชุมรับรอง 
    รำยงำนกำรประชุม และมีมติเป็นเอกฉันท์      

ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
    3.1 เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสภำ อบต.ดูน สมัยสำมัญ   
    ประจ ำปี พ.ศ.  2563 และสมัยประชุมสำมัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2564 
     

ประธำนสภำ อบต ดูน 
(นำยประมูล    พุฒพันธ์) 

- ตำมมติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี 
2563  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 14  กุมภำพันธ์  2562 และประกำศสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดูน  ลงวันที่  14  กุมภำพันธ์  2562  ได้ก ำหนดกำรประชุม
สมัยสำมัญประจ ำปี  สมัยแรกของปี  2563  ไว้แล้ว   โดยก ำหนดเริ่มตั้งแต่  
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วันที่  3 - 17 กุมภำพันธ์ 2563 เป็นต้นไป เป็นเวลำ 15 วัน  นั้น 
 จึงจ ำเป็นต้องก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี 2563  ว่ำมีกี่
สมัย  (ไม่เกินสี่สมัยรวมทั้งสมัยแรกของปี 2563 นี้ด้วย)  ระยะเวลำและวัน
เริ่มต้นของกำรประชุมแต่ละสมัยในปี 2563 รวมทั้งก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัย
สำมัญ ประจ ำปี สมัยแรกของปี 2564  และมีก ำหนดกี่วันไว้ด้วย 
 

-ขอเชิญเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ชี้แจงข้อกฎหมำยหรือระเบียบ
ที่เก่ียวข้องต่อไป เชิญครับ 
 

เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน 
(นำงปนัดชญำ   นำมวงศ์)            

เรียน ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดูน และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
มำตรำ 53 วรรค 1 และวรรค 4 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554   
 หมวด 1 ข้อ 11 (3)ก ำหนดว่ำ ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนดว่ำปีนั้นจะมีสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีกี่
สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก ำหนดกี่วัน กับให้
ก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมี
ก ำหนดกีว่ัน 
กำรก ำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก ำหนด 
ข้อ 21 กำรก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ระยะเวลำและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สำมัญประจ ำปีของปีถัดไป และระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัย
แรกของปีถัดไป ให้ประธำนสภำท้องถิ่นน ำปรึกษำในที่ประชุมสำมัญประจ ำปีสมัย
แรกของแต่ละปี โดยให้น ำควำมในข้อ 11 มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
 เมื่อสภำท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธำนสภำท้องถิ่นท ำเป็นประกำศของสภำท้องถิ่น 

พร้อมทั้งปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส ำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในกรณีที่ไม่ได้ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีไว้ หรือไม่ได้ก ำหนดวัน
เริ่มประชุมสำมัญประจ ำปี  สมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีควำมจ ำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีที่
ก ำหนดไว้แล้ว ให้ประธำนสภำท้องถิ่นน ำปรึกษำในสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีอ่ืน 
หรือในสมัยประชุมวิสำมัญก็ได้ 
 

ประธำนสภำ อบต ดูน 
(นำยประมูล    พุฒพันธ์) 

-  เมื่อสมำชิกสภำ อบต.ดูน ที่อยู่ในห้องประชุมสภำ อบต.ดูน  ได้รับฟังค ำชี้แจง
แล้ว จึงเสนอปรึกษำในที่ประชุมว่ำจะก ำหนดให้มีจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญ 
ประจ ำปี 2563 กี่สมัย ขอเชิญครับ  
 

สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 8 
(นำยธงชัย  โสลุน) 

- เรียน ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดูน และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนกระผมนำยธงชัย  โสลุน  สมำชิกสภำ
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน หมู่ที่ 8 ขอเสนอโดยยึดแนวทำงเดิมที่เคยปฏิบัติ
มำคือให้มีกำรประชุมสมัยสำมัญ ประจ ำปี 2563  เพิ่มอีกจ ำนวน 3 สมัย 
รวมกับสมัยแรก ประจ ำปี 2564 เป็น 4 สมัย ครับ 
 

ประธำนสภำ อบต ดูน 
(นำยประมูล    พุฒพันธ์) 

-  ขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน หมู่ที่ 8 นำยธงชัย โสลุน 
ครับ ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ท่ำนใด เสนอเป็น
อย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  
-  รอเวลำนำนพอสมควร หำกไม่มีสมำชิกสภำ อบต.ดูนท่ำนใดอภิปรำยเพ่ิมเติม 
เป็นอันว่ำที่ประชุมได้ก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี 2563 ไว้เพิ่ม
อีก 3 สมัย รวมสมัยแรก ประจ ำปี 2564 เป็น 4 สมัย 
-  ขอเชิญให้ที่ประชุมพิจำรณำก ำหนดระยะเวลำ และวันเริ่มต้นของกำรประชุม
แต่ละสมัยในปี 2563 และสมัยแรกของปี 2564  
 

สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 8 
(นำยธงชัย  โสลุน) 

-เสนอก ำหนดระยะเวลำและวันเริ่มต้นของกำรประชุมแต่ละสมัยในปี 2563 
ดังนี้ 

1.  ก ำหนดวันเริ่มประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยท่ี 2 ประจ ำปี  2563 
- ก ำหนดให้ระหว่ำงวันที่  20 เมษำยน–4 พฤษภำคม 2563 
2.  ก ำหนดวันเริ่มประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยท่ี 3 ประจ ำปี  2563 
- ก ำหนดให้ระหว่ำงวันที่ 27 กรกฎำคม –10 สิงหำคม 2563 
3.  ก ำหนดวันเริ่มประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยท่ี 4 ประจ ำปี  2563 
- ก ำหนดให้ระหว่ำงวันที่  14 – 28 ธันวำคม 2563 
ก ำหนดวันเริ่มประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยแรกของปีถัดไป   (2564) 
- ก ำหนดให้ระหว่ำงวันที่  1 – 15 กุมภำพันธ์  2564 
 

ประธำนสภำ อบต ดูน 
(นำยประมูล  พุฒพันธ์) 

-  ขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน หมู่ที่ 8 นำยธงชัย โสลุน 
ครับ มีท่ำนใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ขอเชิญครับรอเวลำนำนพอสมควร หำก
ไม่มีสมำชิกสภำ อบต.ดูน ท่ำนใดเสนอเพ่ิมเติม ขอผู้รับรอง 2 ท่ำนครับ 
 

 

สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 
(นำยปัญญำ  คงสิม) 

เรียน ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดูน และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยปัญญำ คงสิม สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน หมู่ที่ 1 บ้ำนดูน  ขอรับรองครับ 
 

สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 10 
(นำยประดิษฐ์  วงศ์ใหญ่) 

เรียน ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดูน และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผม นำยนประดิษฐ์  วงศ์ใหญ่ สมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน หมู่ที่ 10 บ้ำนหนองโนโนนเปือย ขอรับรอง
ครับ 
 

ประธำนสภำ อบต ดูน 
(นำยประมูล    พุฒพันธ์) 

-  เป็นอันว่ำที่ประชุมได้ก ำหนดระยะเวลำและวันเริ่มต้นของกำรประชุมสมัย
สำมัญ แต่ละสมัยในปี 2563 (รวมสมัยแรกของปี 2564 ) ดังนี้ 
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1.  ก ำหนดวันเริ่มประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยท่ี 2ประจ ำปี  2563 
- ก ำหนดให้ระหว่ำงวันที่  20เมษำยน – 4 พฤษภำคม 2563 
2.  ก ำหนดวันเริ่มประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยท่ี 3ประจ ำปี  2563 
- ก ำหนดให้ระหว่ำงวันที่ 27 กรกฎำคม –10 สิงหำคม 2563 
3.  ก ำหนดวันเริ่มประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยท่ี 4ประจ ำปี  2563 
- ก ำหนดให้ระหว่ำงวันที่  14 – 28 ธันวำคม 2563 
ก ำหนดวันเริ่มประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยแรกของปีถัดไป   (2564) 
- ก ำหนดให้ระหว่ำงวันที่  1 – 15 กุมภำพันธ์  2564 

  
ประธำนสภำ อบต ดูน 
(นำยประมูล    พุฒพันธ์) 

-ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใด จะเสนอเพ่ิมเติมเป็นอ่ืนอีกหรือไม่ รอเวลำนำน
พอสมควร หำกไม่มีสมำชิกสภำ อบต.ดูน ท่ำนใดเสนอเพ่ิมเติม เป็นอันว่ำที่
ประชุมได้ก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ระยะเวลำ
และวันเริ่มต้นของกำรประชุมสมัยสำมัญ แต่ละสมัยในปี 2563 และสมัยประชุม
สำมัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2564 ดังนี้ 

1.  ก ำหนดวันเริ่มประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยท่ี 2ประจ ำปี  2563 
- ก ำหนดให้ระหว่ำงวันที่  20เมษำยน–4 พฤษภำคม2563 
2.  ก ำหนดวันเริ่มประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยท่ี 3ประจ ำปี  2563 
- ก ำหนดให้ระหว่ำงวันที่ 27กรกฎำคม –10 สิงหำคม 2563 
3.  ก ำหนดวันเริ่มประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยท่ี 4ประจ ำปี  2563 
- ก ำหนดให้ระหว่ำงวันที่  14 – 28ธันวำคม2563 
ก ำหนดวันเริ่มประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยแรกของปีถัดไป   (2564) 
- ก ำหนดให้ระหว่ำงวันที่  1 – 15 กุมภำพันธ์  2564 

และวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญสมัยแรกของปีถัดไป (2564) ระว่ำงวันที่ 1 - 15 
กุมภำพันธ์ 2564 

 

 ล ำดับต่อไปขอมติที่ประชุมสภำ อบต.ดูน ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยโดยวิธียกมือ
ขึ้นพ้นศรีษะ  (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  หมวด 6  กำรลงมติ   ข้อ 74 (1)) เพ่ืออนุมัติก ำหนด
จ ำนวนสมัยประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน สมัยสำมัญประจ ำปี พ.ศ 
2563 และสมัยประชุมสำมัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2564 ขอมติที่ประชุมครับ 
 

มติประชุมสภำ อบต.ดูน         - รับทรำบ  และไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่ำงใด ถือว่ำมติท่ีประชุมเห็นชอบ
ก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสภำ อบต.ดูน สมัยสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 และ
สมัยประชุมสำมัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2564  เป็นเอกฉันท์  
 มีสมำชิกสภำ ฯ   เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน   15 คน 
 เห็นชอบ    จ ำนวน   14 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ   จ ำนวน     - เสียง 
 งดออกเสียง   จ ำนวน    1 เสียง(ประธำนฯ) 
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3.2 เรื่อง กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ (ร่ำง) แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 

ประธำนสภำ อบต.ดูน   -ขอเชิญ  นักวิเครำะห์นโนยบำยและแผนช ำนำญกำร  ได้ชี้แจงรำย 
 (นำยประมูล  พุฒพันธ์) ละเอียดต่อสภำ อบต.ดูน เชิญครับ   
 

นักวิเครำะห์ ฯ    ได้ชี้แจงรำยละเอียด (ร่ำง) แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
(นำงผกำกรอง  ไหวดี)   เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563 (รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แจกให้ สมำชิกสภำ อบต.ดูน  
    ทุกท่ำน) 

มติประชุมสภำ อบต.ดูน              รับทรำบ  และไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่ำงใด ถือว่ำมติที่ประชุมเห็นชอบ
(ร่ำง) แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563 เป็นเอกฉันท์  

 มีสมำชิกสภำ ฯ   เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน   15 คน 
 เห็นชอบ    จ ำนวน   14 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน     - เสียง 
 งดออกเสียง   จ ำนวน     1 เสียง(ประธำนนฯ) 
 

3.3 เรื่อง กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี ประจ ำปี 2563 ครั้งที่ 5/2563   

ประธำนสภำ อบต.ดูน   -ขอเชิญ  คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ได้ชี้แจงรำยละเอียด 
 (นำยประมูล  พุฒพันธ์) กำรโอนงบประมำณ ฯ ต่อสภำ อบต.ดูน เชิญครับ  
 
   รองนำยก อบต.ดูน  กระผมนำยบุญมำ  ไชยเชษฐ์  รองนำยก อบต.ดูน ได้รับมอบหมำยจำก  
(นำยบุญมำ  ไชยเชษฐ์) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ขอชี้แจงรำยละเอียดกำรโอนงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี   งบประมำณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5/2563  (รำยละเอียดตำม
เอกสำรที่แจกให้ สมำชิกสภำ อบต. ดูน ทุกท่ำน) 
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(ร่ำง) บัญชีโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

อนุมัติเมื่อวันท่ี 6 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  อ ำเภอกันทรำรมย ์ จังหวัดศรสีะเกษ 

โอนครั้งท่ี 5 

แผนงำน งำน งบ 
หมวด

รำยจ่ำย 
ประเภทรำยจ่ำย 

โครงกำร 
/รำยกำร 

งบประมำณ 
อนุมัต ิ

งบประมำณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ ำนวนเงินที่
โอน 

งบประมำณ
หลังโอน 

เหตุผล/ค ำชี้แจง 
กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย 

แผนงำน
บริหำรงำน
ทั่วไป 

งำน
บริหำรงำน
คลัง 

งบลงทุน ค่ำครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

30,000.00 30,000.00 22,000.00 (-) 8,000.00 
เนื่องจำกคำดว่ำงบประมำณในส่วนนี้จะ
ไม่ใช้จ่ำย 

แผนงำน
บริหำรงำน
ทั่วไป 

งำน
บริหำรงำน
คลัง 

งบลงทุน ค่ำครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 
ส ำหรับ
ประมวลผล 

  0.00 22,000.00 (+) 22,000.00 

โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม ่เนื่องจำกคำดว่ำมี
ควำมจ ำเป็นต้องใช้งบประมำณ / เพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเครื่องส ำหรับ
ประมวลผล รำยละเอียดตำมบัญชี
มำตรฐำนครุภณัฑ์ ฉบับเดือนมีนำคม 
2562 ณ วันท่ี 15 มีนำคม  2562 

แผนงำน
บริหำรงำน
ทั่วไป 

งำน
บริหำรงำน
คลัง 

งบลงทุน ค่ำครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

30,000.00 8,000.00 8,000.00 (-) 0.00 
เนื่องจำกคำดว่ำงบประมำณในส่วนนี้จะ
ไม่จ่ำย 

แผนงำน
บริหำรงำน
ทั่วไป 

งำน
บริหำรงำน
คลัง 

งบลงทุน ค่ำครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์ 
Multi 
function 
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้ง
หมึกพิมพ ์

  0.00 8,000.00 (+) 8,000.00 

โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ เนื่องจำกมีควำม
จ ำเป็นต้องจ่ำย / เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
เครื่องส ำหรับประมวลผล รำยละเอียด
ตำมบัญชีมำตรฐำนครุภณัฑ์ ฉบับเดือน
มีนำคม 2562 ณ วันท่ี 15 มีนำคม  
2562 
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แผนงำน งำน งบ 
หมวด

รำยจ่ำย 
ประเภทรำยจ่ำย 

โครงกำร 
/รำยกำร 

งบประมำณ 
อนุมัต ิ

งบประมำณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ ำนวนเงินที่
โอน 

งบประมำณ
หลังโอน 

เหตุผล/ค ำชี้แจง 
กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย 

แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

งำน
ก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พื้นฐำน 

งบลงทุน 
ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำก่อสร้ำงสิ่ง
สำธำรณูปโภค 

ค่ำงำนสัญญำ
แบบปรับรำคำ
ได้ (ค่ำ K) 

265,000.00 265,000.00 126,000.00 (-) 139,000.00 
เนื่องจำกคำดว่ำจะเพียงพอส ำหรบักำร
จ่ำย 

แผนงำน
กำรเกษตร 

งำน
อนุรักษ์
แหล่งน้ ำ
และป่ำไม ้

งบลงทุน ค่ำครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์โฆษณำ
และเผยแพร ่

ค่ำป้ำย
โครงกำรคืน
คลองสวยท่ัว
ไทย สุขใจ
เที่ยวท้องถิ่น
อย่ำงยั่งยืน
เฉลิมพระ
เกียรติ ฯ 

  0.00 126,000.00 (+) 126,000.00 

โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม ่ ตำมหนังสือด่วน
ที่สุดที่ ศก 0023.8/255 ลงวันท่ี  16 
มกรำคม  2563  / เพื่อจ่ำยเป็นค่ำป้ำย
ตำมโครงกำร ฯ ตำมแบบท่ีกรมส่งเสรมิ
กำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด 
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มติประชุมสภำ อบต.ดูน              รับทรำบ  และไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่ำงใด ถือว่ำมติท่ีประชุมเห็นชอบกำร 

 โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ประจ ำปี 2563 ครั้งที่ 5/2563  เป็นเอกฉันท์  
มีสมำชิกสภำ ฯ   เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน   15 คน 
เห็นชอบ     จ ำนวน   14 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ ำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง    จ ำนวน    1 เสียง(ประธำนฯ) 

3.4 เรื่อง กำรพิจำรณำกำรใช้จ่ำยเงินสะสม  ประจ ำปีงบประมำณ   2563  
ครั้งที่ 2 

ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล    พุฒพันธุ์) 

- ด้วยฝ่ำยบริหำร  มีควำมประสงค์ในกำรพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินสะสม
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563  (ครั้งที่ 2/2563) จ ำนวนเงินขออนุมัติกำรใช้
จ่ำยเงินสะสมครั้งนี้ จ ำนวน 2,957,000.00บำท (สองล้ำนเก้ำแสนห้ำหมื่นเจ็ดพัน
บำทถ้วน)  ผมขอเชิญให้เลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงถึงระเบียบกฎหมำยและหนังสือที่
เกี่ยวข้อง ให้สภำได้รับทรำบเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ  เชิญครับ 

 

เลขำนุกำรสภำ อบตดูน  
(นำงปนัดชญำ   นำม
วงศ์) 

 

         เรียนประธำนสภำ และสมำชิกสภำ อบต.ดูน ที่เคำรพ  ตำมพระรำชบัญญัติ
ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มำตรำ 16 ให้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบ
กำรบริกำรสำธำรณ ะเพ่ื อประ โยชน์ ของประชำชน ในท้ องถิ่ น ของตน เอง 
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   

          อำศัยอ ำนำจพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕62 
       มำตรำ 67 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่ต้อง
ท ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดังต่อไปนี้  
       (1)  จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก 
       1/1) รักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย กำรดูแลกำรจรำจรและส่งเสริม
สนับสนุนหน่วยงำนอื่น ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว 
       (2) รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำร
ก ำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  
       (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
       (4) ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
       (5) จัดกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรมและกำร
ฝึกอบรมให้แก่ประชำชนรวมทั้งกำรจัดกำรหรือสนับสนุนกำรดูแลและพัฒนำเด็กเล็ก
ตำมแนวทำงที่เสนอแนะจำกกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
      (6) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร  
      (7) คุ้มครองดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
      (8) บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น  
      (9) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำย โดยจัดสรรงบประมำณหรือ
บุคลำกรให้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม  
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น.ส.เกษมณี  แสงสกุล
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

             เรียน ประธำนสภำ และสมำชิกสภำ อบต.ดูน หัวหน้ำส่วนรำชกำรและ
ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉัน นำงสำวเกษมณี  แสงสกุล ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
ส ำหรับรำยละเอียดประกอบกำรขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 
รำยละเอียดดังนี้ 

      มำตรำ 68 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจจัดท ำ
กิจกำรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังต่อไปนี้ 

(1) ใหมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภคและกำรเกษตร  
(2) ใหมีและบ ำรุงกำรไฟฟำหรือแสงสวำงโดยวิธีอ่ืน  
(3) ใหมีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ  
(4) ใหมีและบ ำรุงรักษำสถำนทีป่ระชุม กำรกีฬำ กำรพักผอนหยอนใจ และ

สวนสำธำรณะ  
(5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจกำรสหกรณ์  
(6) สงเสริมใหมีอุตสำหกรรมในครอบครัว  
(7) บ ำรุงและสงเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร 
(8) กำรคุมครองดูแลและรักษำทรัพยสินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผนดิน  
(9) หำผลประโยชนจำกทรัพยสินของอบต.  
(10) ใหมีตลำดท่ำเทียบเรือและท่ำข้ำม  

     (11)กิจกำรเกี่ยวกับกิจกำรพำณิชย์ 
     (12) กำรทองเที่ยว  
      (13) กำรผังเมือง  
           อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน   กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน  กำรเก็บรักษำเงิน  และกำรตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 ภำยใต้ข้อบังคับ
“ข้ อ  89/1 ใน ก ร ณี ที่ มี ภ ำ ร กิ จ ต ำม น โย บ ำ ย เร่ ง ด่ ว น ข อ งรั ฐ บ ำล ห รื อ
กระทรวงมหำดไทย และจ ำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำร 
โดยมีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยจำก งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
งบประมำณดังกล่ำวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไข กำรใช้จ่ำยเงินสะสมหรือ
เงินทุนส ำรองเงินสะสมตำมข้อ 87 และข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหำดไทย อำจอนุมัติ
ยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยจำกเงินสะสมหรือเงินทุนส ำรองเงินสะสม
ได ้โดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย”ึ 
         หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.25/ว 
7272 ลงวันที่ 26 ธันวำคม  2560 เรื่องแนวทำงกำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนนโยบำยของรัฐบำลในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน            
           ขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ได้ชี้แจงยอดเงินสะสมที่น ำไปบริหำรได้ และ
สถำนะกำรคลังให้ที่ประชุมสภำ อบต.ดูนดได้รับทรำบ 

 
 

 แบบรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน
นโยบำยของรัฐบำลในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  
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1.ข้อมูลเงินสะสม /ส ำรองจ่ำย ณ วันที่ 31 มกรำคม  2563  
เงินสะสมคงเหลือที่สำมำรถน ำไปใช้ได้             จ ำนวน  8,828,263.125  
บำท 
ดังนั้น      จึงขอใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 ครั้งที่ 2 
                                                                จ ำนวน  491,000.00  บำท 
ฉะนั้น   เงินสะสมคงเหลือหลังจำกใช้จ่ำยจริง      จ ำนวน  8,337,263.12  
บำท 
 

ที่ประชุมสภำ อบต ดูน  - รับทรำบ 
 

ประธำนสภำ อบตดูน 
(นำยประมูล พุฒพันธ์) 

 

     - ในล ำดับต่อไป  ขอเชิญฝ่ำยบริหำรชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  พิจำรณำต่อไป  ขอเรียนเชิญคณะฝ่ำยบริหำรครับ 

 รองนำยก อบต. ดูน 
(นำยบุญมำ  ไชยเชษฐ์) 

 

-เรียนประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ และ ผู้เข้ำร่วมประชุม
ทุกท่ำน  จำกที่ผู้อ ำนวยกำรกองคลังได้ชี้แจงยอดเงินสะสมทึ ่สำมำรถน ำมำบริหำรได้ 
นั้น  ส ำหรับหลักกำรและเหตุผลขออนุมัติ ใช้จ่ำยเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ 
2563 ดังนี้ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  ขอแถลงให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ทรำบว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ได้ด ำเนินกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณเป็นไปโดย
ประหยัด รอบคอบและเป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ตั้งไว้อย่ำงคุ้มค่ำเงินใน
กำรบริหำรงบประมำณ ประหยัด และก่อเกิดประสิทธิภำพประสิทธิผลมำกที่สุดเพ่ือ
พัฒนำท้องถิ่น ให้เจริญก้ำวหน้ำและประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน               

  กระทรวงมหำดไทยได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหลำยแหล่งมีเงินสะสมหลังจำกที่ได้ส ำรองเป็นรำยจ่ำยที่จ ำเป็นไว้แล้ว เพียง
พอที่จะน ำมำใช้เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ และสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลได้โดยไม่กระทบ
ต่อเสถียรภำพทำงกำรเงินกำรคลังในระยะยำว ดังนั้น เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงเหมำะสมมีประสิทธิภำพภำยใต้กรอบวินัย
ทำงกำรเงินกำรคลังที่ดี และสอดคล้องกับสภำวะทำงเศรษฐกิจและสภำพสังคมใน
ปัจจุบัน ในฐำนะปลัดกระทรวงมหำดไทยอำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงหำดไทย
ว่ำด้วยกำรรับเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน  กำรเก็บรักษำเงิน  และกำรตรวจ
เงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่4) 
พ.ศ. 2561 ภำยใต้ข้อบังคับ“ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภำรกิจตำมนโยบำยเร่งด่วนของ
รัฐบำลหรือกระทรวงมหำดไทย และจ ำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด ำเนินกำร โดยมีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยจำก งบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและงบประมำณดังกล่ำวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไข  กำรใช้จ่ำยเงิน
สะสมหรือเงินทุนส ำรองเงินสะสมตำมข้อ 87 และข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหำดไทย 
อำจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยจำกเงินสะสมหรือเงินทุน
ส ำรองเงินสะสมได้ โดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย”ึ ได้รับ
อนุมัติจำกสภำท้องถิ่นให้ใช้จ่ำยเงินสะสมในครั้งนี้ จ ำนวนทั้งสิ้น 491,000 บำท 
ประกอบกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ขอรำยงำนยอดเงินสะสมที่น ำไปใช้ได้ 
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   บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
   ประกอบกำรใช้จ่ำยเงินสะสม ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 

   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 2 

   ********************************* 
หลักกำร 

             ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร 
  ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 ให้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจและ 
  หน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของ 
  ตนเอง 

    อำศัยอ ำนำจพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 
 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕62 มำตรำ 67 และ 68  

  งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น     ยอดรวม  491,000 บำท 
  ด้ำนกำรเศรษฐกิจ     ยอดรวม  491,000 บำท 

- แผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ   ยอดรวม  491,000 บำท 

เหตุผล 

    ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ได้รับแจ้งถึงปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
   ทำงด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  ด้ำนกำรคมนำคมไม่สะดวก  อำจจะก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิต 
   และทรัพย์สิน  นอกจำกนี้  จังหวัดศรีสะเกษได้พิจำรณำคัดเลือกคลองแม่น้ ำมูลเป็นคลอง 
   ต้นแบบระดับจังหวัดในโครงกำรคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน เฉลิม 
   พระเกียรติเนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกของกรมส่งเสริมกำรปกครอง 
   ท้องถิ่น(หนังสืออ ำเภอกันทรำรมย์ ด่วนที่สุดที่ ศก 0023.8/ 3096 ลงวันที่ 22  
   กรกฎำคม 2562)  บริเวณหำดนำงเหงำซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ  ยังขำดแคลน 
   สถำนที่จอดรถ เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และควำมเป็นระเบียบ 
   เรียบร้อย  สร้ำงรำยได้ให้กับประชำชน ประชำชนจึงต้องกำรให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   ดูนเร่งด ำเนินกำร  เพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำว เพ่ือใช้ในกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนของ 
   ประชำชน และด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ จึงขอเสนอใช้จ่ำยเงินสะสม  ประจ ำปี 
   งบประมำณ  พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2  เพ่ือให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน พิจำรณำ 
   อนุมัติต่อไป   รำยละเอียดตำมเอกสำรที่ได้แจกไปแล้วนั้น  

ประมำณกำรรำยรับ 
กำรใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน อ ำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 
 

 
 

จ ำนวน  8,828,263.12 บำท  (แปดล้ำนแปดแสนสองหม่ืนแปดพันสองร้อยหก
สิบสำมบำทสิบสองสตำงค์)  

หมวดรำยรับ ประมำณกำรรำยรับตั้งไว้ รับจริง หมำยเหตุ 
 

เงินสะสม 
 

8,828,263.12 
 

8,828,263.12  
 

รวมทั้งสิ้น 8,828,263.12 8,828,263.12  



13 
 
 

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
กำรใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 

ขององค์กำรบริหำส่วนต ำบลดูน อ ำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
รำยจ่ำยจ ำแนกตำมแผนงำนด้ำนกำรเศรษฐกิจ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนทำงด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ปัญหำกำร
คมนำคมไม่สะดวกท ำให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำรขำดแคลนรำยได้ 

 

งำน หมวดค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

รวม หน่วยงำนเจ้ำของ
งบประมำณ 

หมำยเหตุ 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

491,000 491000 กองช่ำง จ ำนวน 1 โครงกำร 
 

รวม 491,000 491,000   

    
               รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

   กำรใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่  2 
  ขององค์กำรบริหำส่วนต ำบลดูน อ ำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ  
    และมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้อง ปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ 
    ครบถ้วนและมีมำตรฐำน เพ่ือให้ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  
    บ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ใน 
    กำรจัดให้มีบริกำรสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน    

ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล  พุฒพันธ์) 

             ตำมที่ผู้บริหำรและผู้อ ำนวยกำรกองคลังได้ชี้แจง หลักกำรและเหตุผล ยอดเงิน
สะสมให้ที่ประชุมสภำ ฯ ได้รับทรำบและตำมเอกสำรที่แจกให้ทุกท่ำนไปแล้วนั้น ให้
สมำชิกได้ตรวจดูว่ำโครงกำรถูกต้องหรือไม่ ในกำรนี้ ขอให้กองช่ำงชี้แจงรำยละเอียดของ
โครงกำรให้ที่ประชุมสภำ ฯ ทรำบ ขอเชิญครับ  

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
(นำยรังสรรค์ บุษบำ) 

             เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำย
รังสรรค์  บุษบำ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ส ำหรับโครงกำรที่ขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ครั้งที่ 2 จ ำนวน 1 โครงกำร ครั้งนี้  

    

   กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 
   ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 
     แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
   งำน ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
   หมวด  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
   ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
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    1. โครงกำรก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์ผิวหินคลุก(หำดนำงเหงำ)   บ้ำนอีปุ้ง  
หมู่ที่  
    4 เป็นเงิน  491,000 บำท รำยละเอียดดังนี้ 
    ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 50.00 เมตร ยำว 75.00 เมตร หนำ 0.10 เมตร  

    ปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ  882.00 ลูกบำศก์เมตร ลงผิวจรำจรหินคลุกไม่น้อย 

    กว่ำ  562 ลูกบำศก์เมตร พร้อมงำนป้ำยโครงกำร  รำยละเอียดตำมปริมำณงำน 

    และแบบแปลนที่ อบต.ดูน ก ำหนด ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561 
–  

    พ.ศ. 2565 ) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2562 หน้ำที่ 7  ล ำดับที่ 1 

    สรุป  

    ขออนุมัติสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ใช้จ่ำยเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ  
    พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 จ ำนวน  1  โครงกำร   
    รวมงบประมำณ  491,000 บำท (สี่แสนเก้ำหม่ืนหนึ่งพันบำทถ้วน) 
 

รองประธำนสภำฯ 
(นำยค ำหล้ำ สำยบุบผำ) 

              เรียนประธำนสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน เนื่องจำกกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสมครั้งนี้ กำรออกส ำรวจ ประมำณกำรรำคำมีเวลำจ ำกัด ซึ่งในบำงพ้ืนที่ ถนนช ำรุด 
ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรสัญจรไปมำ ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน มี
งบประมำณ ที่สำมำรถจ่ำยขำดเงินสะสมได้อีก จึงขอเสนอให้คณะผู้บริหำรพิจำรณำ
ด ำเนินกำรซ่อมแซม หรือก่อสร้ำงถนน เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนต่อไป
ด้วยครับ 

ประธำนสภำฯ 
(นำยประมูล พุฒพันธ์) 

              โครงกำรทุกโครงกำรมีควำมส ำคัญต่อประชำชน  จึงขอควำมร่วมมือให้สมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  ช่วยประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในพ้ืนที่ของตนเอง
รับทรำบเป็นแนวทำงและขั้นตอนว่ำ  ในอนำคตหำกมีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนที่ประชำชนได้รับ
ควำมเดือดร้อน  สำมำรถท ำหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์  ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 
ทรำบ เพ่ือจะพิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำต่อไป   มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดูนท่ำนใดมีเรื่องซักถำมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หำกไม่มี จะขอมติที่ประชุมเห็นชอบกำร
ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ  2563 ครั้งที่ 2 จ ำนวน 1 โครงกำร 
งบประมำณท่ีขออนุมัติ  491,000 บำท  

มติประชุมสภำ อบต.ดูน              รับทรำบ  และไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่ำงใด ถือว่ำมติท่ีประชุมเห็นชอบกำร 
 ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ครั้งที่ 2  เป็นเอกฉันท์  

 มีสมำชิกสภำ ฯ   เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน   15 คน 
 เห็นชอบ    จ ำนวน   14 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน     - เสียง 
 งดออกเสียง   จ ำนวน    1 เสียง(ประธำนฯ) 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
  

ประธำนสภำ อบต.ดูน - มีสมำชิกสภำหรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใด มีเรื่องอะไรที่จะน ำเรียนต่อที่ประชุม 
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(นำยประมูล  พุฒพันธ์) สภำ อบต.ดูน อีกหรือไม่ หำกไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่เข้ำร่วมประชุม  ขอปิด

กำรประชุมสภำ อบต.ดูน  ครับ 

เลิกประชุมเวลำ 12.30 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)        ปนัดชญำ  นำมวงศ์  ผู้จด/บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                  (นำงปนัดชญำ  นำมวงศ์) 

      เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 

(ลงชื่อ)        ณรงค์  แสงผำลำ            ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
               (นำยณรงค์   แสงผำลำ) 
     สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 
 

(ลงชื่อ)       ประดิษฐ์  วงศ์ใหญ่    ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
             (นำยประดิษฐ์   วงศ์ใหญ่) 
    สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 
 

(ลงชื่อ)       ผ่องพรรณ  พละศักดิ์ ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
            (นำงผ่องพรรณ   พละศักดิ์) 
   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 
 

(ลงชื่อ)      ประมูล  พุฒพันธ์          ผู้รับรอง/บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
             (นำยประมูล  พุฒพันธ์) 
    ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 


