
๑ 
-ส ำเนำ- 

บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 
สมัยประชุมวิสำมัญสมัยท่ี 2 (ครั้งที่ 1)ประจ ำปี พ.ศ. 2563 

เมื่อวันจันทร์ที ่21  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 บุญเริ่มพงษ์อ่อน  
4. นำยปัญญำ   คงสิม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 1 ปัญญำ คงสิม  
5. นำยค ำผันอำรีย์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 3 ค ำผันอำรีย์  
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 บัลลังก์ทองสุ         

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 อรวรรณ์กิ่มเกลี้ยง  
14. นำยณรงค์แสงผำลำ        สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 11 ณรงค์แสงผำลำ         
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  



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 
- รับทรำบ 
 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ดังนี้ 
 รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  สมัยประชุมสำมัญสมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 

ประจ ำปีพุทธศักรำช 2563 เมื่อวันที่ 18  เดือน สิงหำคม  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 16 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) 
 

มติที่ประชุมสภำ อบต.ดูน - รับทรำบ และไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่ำงใด  และมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง  
14  เสียงมีสมำชิกสภำ ฯ เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 15 คน 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

9 นำยธันณภณ  เจ็ดจันทึก นิติกรช ำนำญกำร ธันณภณ เจ็ดจันทึก  
10 นำงธัญชนก  จงรักษ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร ธัญชนก จงรักษ์  
11 นำงเจษสุดำ  สำระภำพ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน เจษสุดำ  สำระภำพ  
12 นำงรติกร  เจ็ดจันทึก นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร รติกร เจ็ดจันทึก  
13 นำยชยพล จงรักษ์ นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน ชยพล  เจ็ดจันทึก  
14 พ.จ.อ.ปฐวี  รุ่นเจริญ จพง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปฐวี รุ่นเจริญ  
15 นำยธีรภัทร์  นำมวงษ์ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร ธีรภัทร์  นำมวงษ์  



๓ 
  รับรองรำยงำนฯ   จ ำนวน 14 เสียง 
  ไม่รับรองรำยงำนฯ  จ ำนวน    - เสียง 
  งดออกเสียง   จ ำนวน 1 เสียง 
 

ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทรำบและพิจำรณำ 
 3.1  กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 2563 ครั้งที่ 

17/2563 
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.ดูน ดิฉันนำงปนัดชญำ  นำมวงศ์  ขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวกับกำร
โอนงบประมำณ หรือกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ ที่อยู่ในอ ำนำจอนุมัติของสภำ
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 17/2563 ซึ่งมีรำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบ
ดังนี้ค่ะ 

 
 



๔ 
ร่างบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

อนุมัติเมื่อวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน  อ าเภอกันทรารมย ์ จังหวัดศรสีะเกษ 

โอนครั้งท่ี 17 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
/รายการ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวนเงินที่
โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

เหตุผล/ค าชี้แจง 
การโอนงบประมาณรายจ่าย 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง   100,000.00 100,490.00 100,000.00 (-) 490.00 
เนื่องจากงบประมาณในส่วนน้ีคาดว่า
จะพอจ่าย 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ค่าจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง 
(ส าหรับประเภทงาน
อาคาร) 

270,000.00 170,000.00 100,000.00 (+) 270,000.00 
เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง  

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ค่าจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง 
(ส าหรับประเภทงาน
อาคาร) 

270,000.00 270,000.00 100,000.00 (-) 170,000.00 
เนื่องจากคาดว่างบประมาณในส่วนนี้
จะไมไ่ด้จา่ย 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง   100,000.00 490.00 100,000.00 (+) 100,490.00 
เนื่องจากงบประมาณมไีม่เพียงพอ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างจุดเช็คอิน
แหล่งท่องเที่ยวหาดนาง
เหงาเฉลมิพระเกยีรต ิฯ 

  500,000.00 500,000.00 (-) 0.00   



๕ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน
ทางออกภายในส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล
ดูน) 

  0.00 500,000.00 (+) 500,000.00 

โอนลดงบประมาณลง เนื่องจากคาดว่า
จะไมไ่ด้จา่ย / โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนทางออก
ภายในส านักงานองค์การบริหารสว่น
ต าบลดูน) บ้านอีปุ้ง หมู่ที่ 4 ปริมาณ
งาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 96.70 เมตร ,ช่วงที่ 2 ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 21.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 609.50 ตารางเมตร 
,งานบ่อพักจ านวน 3 บ่อ , งานลงท่อ
ระบายน้ าจ านวน 97 ท่อน  

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก (เส้น
บ้านหมวดโอ-บ้านค า
เนียม)หมู่ที่ 14 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 (-) 0.00   

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุก (เส้นบ้านหมวด
โอ-บ้านค าเนียม  ต าบลค า
เนียม) บ้านสันติสุข หมู่ที่ 
14 

  0.00 150,000.00 (+) 150,000.00 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยแกไ้ขช่ือ
โครงการให้ถูกต้อง / เพื่อจ่ายเป็นค่า
โครงการปรับปรุงลงหินคลุก (เส้นบ้าน
หมวดโอ -บ้านค าเนยีม ต าบลค าเนียม) 
บ้านสันตสิุข หมู่ที่ 14 ปริมาณงาน
กว้าง 3  เมตร ยาว 236 เมตร (ช่วงที่
1) กว้าง 5 เมตร ยาว 296 เมตร (ช่วง
ที่ 2) หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
2,188 ตารางเมตร ป้ายโครงการ 1 
ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที่ก าหนด (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้าท่ี 65 ล าดับที่ 59) 



๖ 
แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ทาง
หลวงหมายเลข 226-ทาง
รถไฟ) หมู่ที่ 11 

499,000.00 499,000.00 188,000.00 (-) 311,000.00 
เนื่องจากคาดว่า งบประมาณในสว่นน้ี
จะไมไ่ด้จา่ย 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน) บ้านเกาะแก้ว
สันติธรรม หมู่ที่ 11 

  0.00 188,000.00 (+) 188,000.00 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ / ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน) บ้านเกาะ
แก้วสันติธรรม หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 85.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 297.50 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.
ดูน ก าหนด) 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ทาง
หลวงหมายเลข 226-ทาง
รถไฟ) หมู่ที่ 11 

499,000.00 311,000.00 311,000.00 (-) 0.00 
เนื่องจากคาดว่างบประมาณในส่วนนี้
จะไมไ่ด้จา่ย 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้น
หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร) 
บ้านเกาะแก้วสันติธรรม 
หมู่ที่ 11 

  0.00 311,000.00 (+) 311,000.00 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ / ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหน้าหมูบ่้าน
เอื้ออาทร) บ้านเกาะแก้วสันติธรรม 
หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 111.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 
เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
557.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.ดูนก าหนด) 

แผนงาน
การเกษตร 

งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและ
ป่าไม ้

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

ค่าป้ายโครงการคืนคลอง
สวยท่ัวไทย สุขใจเที่ยว
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเฉลิม
พระเกียรติ ฯ 

  126,000.00 126,000.00 (-) 0.00   



๗ 

แผนงาน
การเกษตร 

งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและ
ป่าไม ้

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

อาคารต่าง ๆ 

ก่อสร้างป้ายโครงการคืน
คลองสวยท่ัวไทย สุขใจ
เที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
เฉลิมพระเกียรต ิ

  0.00 126,000.00 (+) 126,000.00 

เพื่อแก้ไขหมวดรายจ่าย และประเภท
รายจ่าย ให้ถูกต้อง / ค่าก่อสร้างปา้ย
โครงการคืนคลองสวยท่ัวไทย สุขใจ
เที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เฉลมิพระ
เกียรติ ด้านหน้ากว้าง 2.00 เมตร 
ด้านข้างกว้าง 1.00 เมตร  สูง 3.50 
เมตร  รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

    ส ำหรับรำยละเอียดกำรโอนงบประมำณ ฯ มีเท่ำนี้ ตำมเอกสำรที่ได้ส ำเนำให้สมำชิกสภำ อบต.
ดูนทุกท่ำนทรำบตั้งแต่วันนัดประชุมแล้ว  สมำชิกสภำ อบต.ดูน ท่ำนใดต้องกำรสอบรำยละเอียด
กำรโอนงบประมำณ สำมำรถสอบถำมได้ครับ  
 

ประธำนสภำ อบต.ดูน  
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 

-  ให้เวลำสมำชิกสภำ อบต.ดูน ได้พิจำรณำในรำยละเอียดกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
2563  ครั้งที่ 17 /2563 และได้สั่งพักประชุมเป็นเวลำ  10 นำที  และแจ้งนัดหมำยกำร
ประชุมสภำ อบต.ดูน ในวำระต่ำงๆต่อไป 
 

ที่ประชุมสภำ อบต.ดูน -รับทรำบ และถือปฏิบัติหยุดพักกำรประชุมเวลำ  10.30 นำฬิกำ  
- เมื่อถึงก ำหนดเวลำแจ้งนัดหมำยกำรประชุม เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน ได้ตรวจสอบสมำชิกสภำ 
อบต.ดูน ที่เข้ำประชุมเมื่อครบองค์ประชุมและประธำนสภำ อบต.ดูน จึงได้ด ำเนินกำรประชุม
ตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่ำงๆต่อไป 
 

เริ่มประชุม 
 

เวลำ 10.40  น.  

    
มติที่ประชุมสภำ อบต.ดูน -ที่ประชุมสภำ ฯ แสดงควำมคิดเห็น เกี่ยวกับรำยละเอียดกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

2563  ครั้งที่ 17 /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 
 

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

-สมำชิกสภำ ฯ ท่ำนใดมีอะไรสอบถำมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  

ส.อบต. ม.10 
(นำยประดิษฐ์  วงศ์ใหญ่) 
 

-กระผมนำยประดิษฐ์  วงศ์ใหญ่  สมำชิกสภำ อบต.ดูน ม.10 ขอแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 
ถนนช ำรุดเนื่องจำกเกิดฝนตกหนัก ท ำให้ถนนเชื่อมบ้ำนดูน ม.1 – บ้ำนหนองโน ม.10 ขำด
ไม่สำมำรถสัญจรไปมำได้ 
 

ประธำนสภำ อบต.ดูน  
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 

-  ขอเชิญ  นำยก อบต.ดูน ชี้แจงแนะน ำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องเรียนร้องทุกข์
ของ ชำวบ้ำน หมู่ที่ 1และ หมู่ที่ 10 ครับ 
 

นำยก อบต.ดูน 
(นำยทองแดง  แก้วมณ)ี 
 
 
 

-เนื่องจำกเกิดพำยุฝนตกหนัก ท ำให้ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน  ส ำหรับปัญหำที่เกิดขึ้น
นั้น  นอกจำกจะแจ้งด้วยวำจำ หรือออนไลน์ ต้องขอควำมร่วมมือ ให้สมำชิกสภำ อบต.ดูน 
ด ำเนินกำรเป็นขั้นตอนด้วยกำรแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือพร้อมภำพถ่ำยประกอบจะเป็น
ประโยชน์ในกำรส ำรวจตรวจสอบ  ในกำรนี้ มอบหมำยให้นำยธันณภณ  เจ็ดจันทึก นิติกร
ช ำนำญกำร  เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ส ำหรับกำรส ำรวจประมำณกำรควำมเสียหำย
จะเป็นหน้ำที่ของกองช่ำง ครับ 
 



๙ 
ส.อบต. ม.4 
(นำยค ำหล้ำ สำยบุบผำ) 
 

-กระผมนำยค ำหล้ำ  สำยบุบผำ สมำชิกสภำ อบต.ดูน ม.4  ขอแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 
มีผู้ลักลอบน ำสิ่งปฏิกูลไปเท ช่วงฝนตกหนัก ท ำให้ไหลลงสู่แม่น้ ำ ขอให้ทำง อบต.ดูน ด ำเนิน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ  
 

ประธำนสภำ อบต.ดูน  
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 

-  ขอเชิญ  นำยก อบต.ดูน ชี้แจงแนะน ำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องเรียนร้องทุกข์
ของ ชำวบ้ำน หมู่ที่ 4 ขอเชิญครับ 
 

นำยก อบต.ดูน 
(นำยทองแดง  แก้วมณ)ี 
 
 
 

-ส ำหรับกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์ ก็ขอให้ด ำเนินกำรในลักษณะเดียวกัน ขอให้
เป็นไปตำมขั้นตอนของทำงรำชกำร  นอกจำกจะแจ้งด้วยวำจำ หรือออนไลน์ ต้องขอควำม
ร่วมมือ ให้สมำชิกสภำ อบต.ดูน ด ำเนินกำรเป็นขั้นตอนด้วยกำรแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษร
หรือพร้อมภำพถ่ำยประกอบจะเป็นประโยชน์ในกำรส ำรวจตรวจสอบ  ครับ 

ที่ประชุม 
 

-รับทรำบ 

ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 

-สมำชิกสภำ ฯ ท่ำนใดมีอะไรสอบถำมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ หำกไม่มีกระผมขอปิดกำร
ประชุมสภำ อบต.ดูนในครั้งนี้ 
 

เลิกประชุมเวลำ  
   

12.20  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 
 



๑๐ 
 
 
 
 
- สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนได้มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมนี้แล้ว เมื่อสมัยประชุม................................. 
สมัยที่  ................./2563.......  ครั้งที่.............วันที่......................................................... 

 
      (ลงชื่อ)   

              (นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 


