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 -ส ำเนำ- 

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

เมื่อวันพุธที่   29  เดือน  เมษำยน   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                           
16. นำงผ่องพรรณ พละศักดิ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน หมู่ที่ 14 ผ่องพรรณ  พละศักดิ์  

ผู้ไม่มำประชุม 
-                   - - 

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 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  
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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 ่2 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.  2563  

เริ่มกำรประชุมเวลำ   09.30 นำฬิกำ 

ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ  
    -ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม  
    ล ำดับที่ 1 รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   สมัยสำมัญ 
    สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี  2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภำพันธ์  2563 

ประธำนสภำ อบต.ดูน       -คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ อบต.ดูน ได้ตรวจรำยงำนกำร 
(นำยประมูล  พุฒพันธ์)  ประชุมสภำ ฯ ดังกล่ำวข้ำงตึ นแล้ว เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน  ได้ส ำเนำรำยงำน 
    กำรประชุมสภำ อบต.ดูน ดังกล่ำว ให้สมำชิกสภำ อบต.ดูน ไปแล้ว เมื่อวันที่ 22  
    เมษำยน  2563  เพ่ือให้สมำชิกสภำ 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 เรื่องกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเรื่อง โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย  
    ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8/2563     

ประธำนสภำ อบต.ดูน   -ขอเชิญ  คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ได้ชี้แจงรำยละเอียด 
 (นำยประมูล  พุฒพันธ์) กำรโอนงบประมำณ ฯ ต่อสภำ อบต.ดูน เชิญครับ  
 

   นำยก อบต.ดูน  ผมนำยทองแดง  แก้วมณี นำยก อบต.ดูน  ขอชี้แจงรำยละเอียด  
(นำยทองแดง  แก้วมณ)ี รำยละเอียดกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 

8/2563  (รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แจกให้สมำชิกสภำ อบต. ดูน ทุกท่ำน)
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(-ร่าง-) บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

อนุมัติเมื่อวันที่ ....... เดือน .................. พ.ศ.  ............. 
องค์การบริหารส่วนต าบลดนู  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

โอนคร้ังที่ 8 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย 

โครงการ 
/รายการ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวนเงินที่
โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

เหตุผล/ค าชี้แจง 
การโอนงบประมาณ

รายจ่าย 

แผนงาน
การเกษตร 

งานอนุรักษ์
แหล่งน้ า
และปา่ไม ้

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการคืนคลองสวย
ทั่วไทย สุขใจเที่ยว
ท้องถิ่นอย่างยั่งยนื
เฉลิมพระเกียรติ ฯ 

320,000.00 220,000.00 215,000.00 (-) 5,000.00 
เนื่องจากคาดว่างบประมาณ
ในส่วนนี้จะพอใช้จา่ย 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

งานวชิาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูการ 

โครงการก่อสร้างจุด
เช็คอินแหล่งท่องเที่ยว
หาดนางเหงาเฉลิมพระ
เกียรติ ฯ 

  0.00 215,000.00 (+) 215,000.00 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อ
ด าเนินโครงการ ฯ เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ / เพื่อก่อสร้าง
จุดเช็คอินหาดนางเหงา เป็น
การส่งเสริมและยกระดบั
การท่องเที่ยวของชุมชน  

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ค่างานสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา่ K) 

265,000.00 139,000.00 130,000.00 (-) 9,000.00 
เนื่องจากคาดว่างบประมาณ
ในส่วนนี้จะพอใช้จา่ย 
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แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

งานวชิาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูการ 

โครงการก่อสร้างจุด
เช็คอินแหล่งท่องเที่ยว
หาดนางเหงาเฉลิมพระ
เกียรติ ฯ 

  215,000.00 130,000.00 (+) 345,000.00 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อ
ด าเนินโครงการ ฯ เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ / เพื่อก่อสร้างจุด
เช็คอินหาดนางเหงา เป็น
การส่งเสริมและยกระดบั
การท่องเที่ยวของชุมชน  

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

งานกีฬา
และ
นันทนาการ 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอลชายหาด 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 (-) 0.00 
เนื่องจากคาดว่างบประมาณ
ในส่วนนี้จะไม่ได้จา่ย 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

งานวชิาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูการ 

โครงการก่อสร้างจุด
เช็คอินแหล่งท่องเที่ยว
หาดนางเหงาเฉลิมพระ
เกียรติ ฯ 

  345,000.00 50,000.00 (+) 395,000.00 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อ
ด าเนินโครงการ ฯ เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ / เพื่อก่อสร้าง
จุดเช็คอินหาดนางเหงา เป็น
การส่งเสริมและยกระดบั
การท่องเที่ยวของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

งานกีฬา
และ
นันทนาการ 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 (-) 0.00 
เนื่องจากคาดว่างบประมาณ
ในส่วนนี้จะไม่ได้จา่ย 
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แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

งานวชิาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูการ 

โครงการก่อสร้างจุด
เช็คอินแหล่งท่องเที่ยว
หาดนางเหงาเฉลิมพระ
เกียรติ ฯ 

  395,000.00 30,000.00 (+) 425,000.00 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อ
ด าเนินโครงการ ฯ เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ / เพื่อก่อสร้าง
จุดเช็คอินหาดนางเหงา เป็น
การส่งเสริมและยกระดบั
การท่องเที่ยวของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

งานกีฬา
และ
นันทนาการ 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริม
สนับสนนุนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาใน
ระดับต่าง ๆ 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 (-) 0.00 
เนื่องจากคาดว่างบประมาณ
ในส่วนนี้จะไม่ได้จา่ย 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

งานวชิาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูการ 

โครงการก่อสร้างจุด
เช็คอินแหล่งท่องเที่ยว
หาดนางเหงาเฉลิมพระ
เกียรติ ฯ 

  425,000.00 25,000.00 (+) 450,000.00 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อ
ด าเนินโครงการ ฯ เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ / เพื่อก่อสร้าง
จุดเช็คอินหาดนางเหงา เป็น
การส่งเสริมและยกระดบั
การท่องเที่ยวของชุมชน  

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น "งานวันเนา" 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 (-) 0.00 
เนื่องจากคาดว่างบประมาณ
ในส่วนนี้จะไม่ได้จา่ย 
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แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

งานวชิาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูการ 

โครงการก่อสร้างจุด
เช็คอินแหล่งท่องเที่ยว
หาดนางเหงาเฉลิมพระ
เกียรติ ฯ 

  450,000.00 30,000.00 (+) 480,000.00 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อ
ด าเนินโครงการ ฯ เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ / เพื่อก่อสร้าง
จุดเช็คอินหาดนางเหงา เป็น
การส่งเสรมิและยกระดบั
การท่องเที่ยวของชุมชน  

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น "บุญมหาชาต"ิ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 (-) 0.00 
เนื่องจากคาดว่างบประมาณ
ในส่วนนี้จะไม่ได้จา่ย 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

งานวชิาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูการ 

โครงการก่อสร้างจุด
เช็คอินแหล่งท่องเที่ยว
หาดนางเหงาเฉลิมพระ
เกียรติ ฯ 

  480,000.00 20,000.00 (+) 500,000.00 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อ
ด าเนินโครงการ ฯ เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ / เพื่อก่อสร้าง
จุดเช็คอินหาดนางเหงา เป็น
การส่งเสริมและยกระดบั
การท่องเที่ยวของชุมชน  

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ฝั่ง
ตะวันตก) บ้านหนอง
มะแซว หมู่ที่ 8 

499,000.00 499,000.00 499,000.00 (-) 0.00 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับปรุงรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งทิศ
ตะวันตก) บ้านหนองมะแซว 
หมู่ที่ 8 
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แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ฝั่ง
ตะวันตก) บ้านหนอง
มะแซว หมู่ที่ 8 

  0.00 499,000.00 (+) 499,000.00 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ / 
ปริมาณงานกว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 315 เมตร ลึก 0.40 
เมตร หนา 0.10 เมตร ป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามประมาณ
งานและเเบบแปลนที่ก าหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 
หน้าที่ 8 ล าดับที่ 11 
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มติประชุมสภำ อบต.ดูน              รับทรำบ  พิจำรณำเป็นเวลำนำนพอสมควรและไม่มีสมำชิกสภำ อบต.ดูน ท่ำน 

ใดแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่ำงใด  ถือว่ำมติที่ประชุมเห็นชอบกำร โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี ประจ ำปี 2563 ครั้งที่ 8/2563  เป็นเอกฉันท์  

 มีสมำชิกสภำ ฯ   เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน   16 คน 
 เห็นชอบ     จ ำนวน   15 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    จ ำนวน     - เสียง 
 งดออกเสียง    จ ำนวน    1 เสียง 

3.4 เรื่อง กำรพิจำรณำกำรใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ   2563 
ครั้งที ่3 

ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล    พุฒพันธุ์) 

- ด้วยฝ่ำยบริหำร  มีควำมประสงค์ในกำรพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินสะสม
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563  (ครั้งที่ 3/2563) จ ำนวนเงินขออนุมัติกำรใช้
จ่ำยเงินสะสมครั้งนี้ จ ำนวน 801,000.00บำท (แปดแสนหนึ่งพันบำทถ้วน)  ผมขอ
เชิญให้เลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงถึงระเบียบกฎหมำยและหนังสือที่เกี่ยวข้อง ให้สภำ
ได้รับทรำบเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ  เชิญครับ 

 

เลขำนุกำรสภำ อบตดูน  
(นำงปนัดชญำ   นำมวงศ์) 

 

- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ ฯ คณะผู้บริหำรฯและผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำน ระเบียบกฎหมำยและหนังสือที่เกี่ยวข้องกำรขออนุมัติกำรใช้จ่ำยเงิน
สะสม  มีดังนี ้

   ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สึ ด ที่ มทมท 0808.2/ว 7272 ลง
วันที่ 26 ธันวำคม พ.ศ. 2560  เรื่อง แนวทำงกำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนโยบำยของรัฐบำลในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

…ฯลฯ... 
ข้อ 2. กระทรวงมหำดไทยได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำปัจจุบัน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรจัดบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชำชนในท้องถิ่น  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลำยแห่งมีเงินสะสมหลังจำกที่
ได้ส ำรองเป็นรำยจ่ำยที่จ ำเป็นไว้แล้ว  เพียงพอที่จะน ำมำใช้เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือ
แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ และสนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลได้โดยไม่กระทบต่อเสถียรภำพทำงกำรเงินกำรคลัง
ในระยะยำว  ดังนั้น เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่ำงเหมำะสมมีประสิทธิภำพภำยใต้กรอบวินัยทำงกำรเงินกำรคลังที่ดี  และ
สอดคล้องกับสภำวะทำงเศรษฐกิจและสภำพสังคมในปัจจุบัน   
                2.1  อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน 
กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ข้อ 4) ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2560 ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบำยของรัฐลบำลในกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจ    ดังนี้  

            2.1.1  ในกำรใช้จ่ำยเงินสะสมขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พึงตระหนักอยู่เสมอว่ำ  เจตนำรมณ์ของกำรก ำหนดให้มีเงินสะสมนั้น ก็เพ่ือให้องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐำนะกำรเงินกำรคลังที่มั่นคง  พร้อมที่จะรับภำระในกำรแก้ไข
ปัญหำที่จะเกิดขึ้นกับประชำชนในอนำคตที่ไม่อำจคำดกำรณ์ได้ หรือ น ำไปใช้เพ่ือกำร
จัดบริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนให้ทั่วถึงและมีคุณภำพ ดังนั้น จึงเห็นควรพิจำรณำ
ใช้จ่ำยเงินสะสมอย่ำงระมัดระวังเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อกำรบริหำรงำนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

            2.1.2  ในกำรขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน 
กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ดังนี้ 

                     2 .1.2 .1  ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่น ำไปใช้ ได้  ณ 
ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสม ที่หักสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นแต่ละประเภท แล้วน ำไปหักรำยกำรเงินสะสมที่มีภำระผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร หรืออยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และยังไม่ได้เบิกจ่ำยเพ่ือพิสูจน์ยอดเงินสะสม
คงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สำมำรถน ำไปใช้ได้ 

                     2 .1 .2 .2  เ พ่ื อ ป ฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไป ต ำ ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน 
และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 
89 วรรคท้ำยที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือ
เพียงพอที่จะจ่ำยค่ำใช้จ่ำยประจ ำและกรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณภึ ย เกิดขึ้น  โดยกำรใช้
จ่ำยเงินสะสมให้ค ำนึงถึงฐำนะทำงกำรคลังและเสถียรภำพในระยะยำว ดังนั้น ก่อนจะ
น ำเงินสะสมตำมจ ำนวนในข้อ 2.1.2.1 ไปใช้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส ำรอง
เงินสะสมไว้เพ่ือใช้จ่ำยในกรณีดังต่อไปนี้  

    (1) ส ำรองเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร โดยค ำนวณจำกกฐำนเงินเดือน  
ค่ำจ้ำงบุคลำกรท้องถิ่นประมำณหกเดือน 

  (2) ส ำรองรำยจ่ำยประจ ำที่จะต้องจ่ำยให้ประชำชน เช่นเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุ เงินเบี้ยควำมพิกำรและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมำณไม่เพียงพอหรือ
ได้รับกำรจัดสรรล่ำช้ำ  ประมำณสำมเดือน 

(3) ส ำรองจ่ำยกรณีสำธำรณภัย  โดยส ำรองไว้ประมำณร้อยละสิบของ
ยอดเงินสะสมคงเหลือหลักจำกหักจำกรำยกำรตำมข้อ 2.1.2.1 ,2.1.2.2  (1)และ 
(2) 

 

        2.1.3 ก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำ
เงินสะสมไปใช้จ่ำยเพื่อสนับสนุนนโยบำยของรัฐบำล ดังนี้ 

                2.1.3.1 โครงกำรที่จะด ำเนินกำรจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของประชำชนอย่ำงแท้จริง  ไม่เป็นกำรจ่ำยในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุ่มเฟือย
เกินควำมจ ำเป็น 

                2.1.3.2  โครงกำรหรือกิจกำรที่จะด ำเนินกำรต้องอยู่ในอ ำนำจ
หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสะงคม  กิจกำรที่
เป็นกำรเพ่ิมพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกำรที่ท ำขึ้นเพ่ือบ ำบัด
ควำมเดือดร้อนของประชำชน  

                2.1.3.3  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำเงินสะสมไปใช้จ่ำย
ตำมอ ำนำจหน้ำที่เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน โดยให้ควำมส ำคัญ
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กับโครงกำร ดังนี้ 

             (1) ด้ำนโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น ก่อสร้ำงถนน ระบบ
ระบำยน้ ำ  ก่อสร้ำงสวนสำธำรณะ  ก่อสร้ำงสนำมกีฬำ 

            (2) ด้ำนโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ืออุปโภคบริโภคและน้ ำเพ่ือ
กำรเกษตร เช่น สร้ำง/ซ่อมระบบน้ ำประปำ ถังน้ ำกลำงประจ ำหมู่บ้ำน ขุดเจำะบ่อน้ ำ
บำดำล  ธนำคำรน้ ำใต้ดิน  ขุดลอดห้วยหนองคลองบึง  

      (3)  กำรพัฒนำตลำดท้องถิ่น เช่นกำรจัดให้มีหรือปรับปรุงตลำดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     (4) กำรจัดกำรขยะมูลฝอย กำรรักษำควำมสะอำดในท้องถิ่น 
     (5) กำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เช่นกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก

ขั้นพ้ืนฐำน กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ  สนับสนุนให้ผู้สูงอำยุได้รับ
บริกำรขั้นพ้ืนฐำนด้ำนสังคม สำธำรณสุข  และคุณภำพชีวิต  กำรส่งเสริมฝึกอำชีพ
ให้กับผู้ด้อยโอกำส เด็กก ำพร้ำ  ผู้สูงอำยุ  หรือผู้พิกำร 

    (6)  ด้ำนกำรศึกษำ เช่นกำรปรับปรุงอำคำรสถำนศึกษำ  สนำมเด็กเล่น
สร้ำงปัญญำกำรเรียนรู้ของเด็ก 

   (7) ด้ำนกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้เพ่ือชุมชน  เศรษฐกิจพอเพียงตำมรอยพ่อ ก่อสร้ำง/
ปรับปรุงอำคำรร้ำนค้ำ ตลำดชุมชน 

   (8) ด้ำนสนนับสนุนกำรท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
ก่อสร้ำงห้องสุขำ  ก่อสร้ำงถนนไปแหล่งท่องเที่ยว 

 (9) กำรจัดให้มีกำรบ ำรุงสนำมกีฬำ หรือสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 (10) ด้ำนโครงกำรก่อสร้ำง หรือ ซ่อมแซมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับกำรถ่ำยโอนจำกส่วนรำชกำร เช่น ถนน สะพำน  
อ่ำงเก็บน้ ำขนำดเล็ก  สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ 

อนึ่ง กำรใช้จ่ำยเงินสะสมเพ่ือด ำเนินโครงกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำร
กีฬำ  หรือกำรจัดหำวัสดุ  อุปกรณ์เพ่ือกำรศึกษำ หรือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  ขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้ยำงพำรำเป็นส่วนประกอบตำม
นโยบำยของรัฐบำลด้วย  

    2.2 กำรรำยงำนผล กำรใช้จ่ำยเงินสะสม 
  เมื่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินสะสมให้จังหวัดทรำบและให้จังหวัดรำยงำนผลทำงระบบ e-
Plan 

  2.3 เพ่ือให้กำร 
 ทั้งนี้ ในกำรจัดท ำโครงกำรให้เป็นไปตำมศักยภำพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง โดยพิจำรณำจำกยอดเงินสะสมที่เหลืออยู่หลังจำกได้ส ำรองไว้
ส ำหรับรำยจ่ำยที่ก ำหนด และต้องมีควำมพร้อมทั้งด้ำนสถำนที่โครงกำรหรือกิจกำร 
ต้องไม่ซ้ ำซ้อนกับโครงกำรที่ได้ท ำไว้แล้ว หรือที่ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ
ได้ด ำเนินกำรแล้ว ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ได้รับแจ้งถึงปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชนทำงด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนกำรคมนำคมไม่สะดวก 
อำจจะก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สินและขำดแคลนสถำนที่จอดรถบริเวณ
หำดนำงเหงำซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ ส่งผลให้เกิดกำรขำดแคลนรำยได้ 
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ประชำชนต้องกำรให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนเร่งด ำเนินกำร เพ่ือแก้ไขปัญหำ
ดังกล่ำว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน จึงมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรช่วยเหลือตำม
ควำมเดือดร้อนของประชำชน อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558 ภำยใต้บังคับข้อ 89  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ขอแถลงให้สภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทรำบว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ได้ด ำเนินกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
เป็นไปโดยประหยัด รอบคอบและเป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ตั้งไว้อย่ำง
คุ้มค่ำเงินในกำรบริหำรงบประมำณ ประหยัด และก่อเกิดประสิทธิภำพประสิทธิผล
มำกที่สุดเพื่อพัฒนำท้องถิ่น ให้เจริญก้ำวหน้ำและประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน 

ที่ประชุมสภำ อบต ดูน  - รับทรำบ 
 

ประธำนสภำ อบตดูน 
(นำยประมูล พุฒพันธ์) 

 

- ในล ำดับต่อไป  ขอเชิญฝ่ำยบริหำรชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  พิจำรณำต่อไป  ขอเรียนเชิญคณะฝ่ำยบริหำร
ครับ 

 นำยก อบต. ดูน 
(นำยทองแดง  แก้วมณี) 

 

-เรียนประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ และ ผู้เข้ำร่วมประชุม
ทุกท่ำน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  ขอแถลงให้สภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทรำบว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ได้ด ำเนินกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณเป็นไปโดยประหยัด รอบคอบและเป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณที่ตั้งไว้อย่ำงคุ้มค่ำเงินในกำรบริหำรงบประมำณ ประหยัด และ
ก่อเกิดประสิทธิภำพประสิทธิผลมำกที่สุดเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น ให้เจริญก้ำวหน้ำ
และประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน 

ด้วยกระทรวงมหำดไทยได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำปัจจุบัน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลำยแหล่งมีเงินสะสมหลังจำกท่ีได้ส ำรองเป็นรำยจ่ำยที่
จ ำเป็นไว้แล้ว เพียงพอที่จะน ำมำใช้เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนให้แก่ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ และสนับสนุนกำรด ำเนินกำร
ตำมนโยบำยของรัฐบำลได้โดยไม่กระทบต่อเสถียรภำพทำงกำรเงินกำรคลังใน
ระยะยำว ดังนั้น เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่ำงเหมำะสมมีประสิทธิภำพภำยใต้กรอบวินัยทำงกำรเงินกำรคลังที่
ดี และสอดคล้องกับสภำวะทำงเศรษฐกิจและสภำพสังคมในปัจจุบัน ในฐำนะ
ปลัดกระทรวงมหำดไทยจึงอำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจ
เงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2558  ข้อ  89  ได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่นให้ใช้จ่ำยเงินสะสม
ในครั้งนี้ จ ำนวนทั้งสิ้น 801,000 บำท ประกอบกับองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดูน ขอรำยงำนยอดเงินสะสมที่น ำไปใช้ได้จ ำนวน  7,417,108.12 
บำท  (เจ็ดล้ำนสี่แสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดบำทสิบสองสตำงค์)  
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
ประกอบกำรใช้จ่ำยเงินสะสม ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 3 

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

งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น    ยอดรวม  801,000 บำท  
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ     ยอดรวม  801,000 บำท 
- แผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ   ยอดรวม  801,000 บำท 

เหตุผล 

เพ่ือใช้ในกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน และด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ ซึ่งเก่ียวกับด้ำนกำรบริกำรชุมชน
และสังคม จึงขอเสนอใช้จ่ำยเงินสะสม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2  เพ่ือให้สภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดูน พิจำรณำอนุมัติต่อไป     

 

ประมำณกำรรำยรับ 
กำรใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน อ ำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 
 
 

 
รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 

กำรใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 
ขององค์กำรบริหำส่วนต ำบลดูน อ ำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยจ่ำยจ ำแนกตำมแผนงำนด้ำนกำรเศรษฐกิจ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนทำงด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ปัญหำกำรคมนำคมไม่สะดวกท ำ

ให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำรขำดแคลนรำยได้ 
 

งำน หมวดค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

รวม หน่วยงำนเจ้ำของ
งบประมำณ 

หมำยเหตุ 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

801,000 801,000 กองช่ำง จ ำนวน 3 โครงกำร 
 

รวม 801,000 801,000   

 
 

    

หมวดรำยรับ ประมำณกำรรำยรับตั้งไว้ รับจริง หมำยเหตุ 
 

เงินสะสม 
 

7,417,108.12 
 

7,417,108.12  
 

รวมทั้งสิ้น 7,417,108.12 7,417,108.12  
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 

   กำรใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่  3 
   ขององค์กำรบริหำส่วนต ำบลดูน อ ำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

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

 

   หลักกำร 
 เพ่ือขออนุมัติสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ใช้จ่ำยเงินสะสมประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 3 รำยละเอียดดังนี้ 

 

   กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 
   แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
   งำน ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
   หมวด  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
   ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 

 1. โครงกำรก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์ผิวหินคลุก (หำดนำงเหงำ)  
บ้ำนอีปุ้ง  หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 471,000 บำท รำยละเอียดดังนี้ 
ปริมำณงำน พ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 2,640 ตำรำงเมตร ปริมำณดินถมไม่
น้อยกว่ำ  1,749.00 ลูกบำศก์เมตร ลงผิวหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 396 ลูกบำศก์
เมตร พร้อมงำนป้ำยโครงกำร  จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมปริมำณงำนและ
แบบแปลนที่ อบต.ดูน ก ำหนด ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 
พ.ศ. 2565 ) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2562 หน้ำที่ 8  ล ำดับที่ 10 

         2. โครงกำรปรับพื้นที่ (หำดนำงเหงำ)  บ้ำนอีปุ้ง  หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 
127,000 บำท รำยละเอียดดังนี้  
จุดที่ 1 งำนปรับพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 13,179.00 ตำรำงเมตร  

จุดที่ 2 งำนปรับพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 4,661.00 ตำรำงเมตร  

รำยละเอียดตำมปริมำณงำนที่ อบต.ดูน ก ำหนด ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 ) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2562 หน้ำที่ 7  ล ำดับที ่9 

         3. โครงกำรขยำยไหล่ทำงผิวหินคลุก (ทำงลงหำดนำงเหงำ)  บ้ำนอีปุ้ง  
หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 203,000 บำท รำยละเอียดดังนี้ 
ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 8.00 เมตร ยำว 114.00 เมตร ปริมำณดินถมไม่
น้อยกว่ำ  1,036.00 ลูกบำศก์เมตร ลงผิวหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 136 ลูกบำศก์
เมตร พร้อมงำนป้ำยโครงกำร  จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมปริมำณงำนและ
แบบแปลนที่ อบต.ดูน ก ำหนด ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561 – 
พ.ศ. 2565 ) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2562 หน้ำที่ 7  ล ำดับที่ 8 
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    สรุป  

ขออนุมัติสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ใช้จ่ำยเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 จ ำนวน  3  โครงกำร  รวมงบประมำณ  801,000 บำท
(แปดแสนหนึ่งพันบำทถ้วน) 

มติประชุมสภำ อบต.ดูน              รับทรำบ  และไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่ำงใด ถือว่ำมติท่ีประชุมเห็นชอบกำร 
 ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ครั้งที่ 3  เป็นเอกฉันท์  

 มีสมำชิกสภำ ฯ   เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน   16 คน 
 เห็นชอบ     จ ำนวน   15 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    จ ำนวน     - เสียง 
 งดออกเสียง    จ ำนวน    1 เสียง 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
  

ประธำนสภำ อบต.ดูน - มีสมำชิกสภำหรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใด มีเรื่องอะไรที่จะน ำเรียนต่อที่ประชุม 
(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 


