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-ส ำเนำ- 

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

เมื่อวันจันทร์ที่   29  เดือน  มิถุนำยน   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. นำยบุญเริ่ม  พงษ์อ่อน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 1 บุญเริ่ม  พงษ์อ่อน  
4. นำยปัญญำ คงสิม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 1 ปัญญำ    คงสิม  
5. นำยทองดี  หมื่นสุข สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 3 ทองดี  หมื่นสุข  
6. นำยค ำผัน  อำรีย์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 3 ค ำผัน  อำรีย์  
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 นำยรังสรรค์  บุษบำ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง รังสรรค์  บุษบำ  
7 น.ส.เกษมณี  แสงสกุล ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เกษมณี  แสงสกุล  
8 น.ส.บุณยนุช  พลศักดิ์ หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด อบต.ดูน บุณยนุช  พลศักดิ์  
9 นำยส่งสุข  สมบูรณ์ หัวหน้ำส่วนกำรศึกษำ ส่งสุข  สมบูรณ์  

10 นำยธันณภณ เจ็ดจันทึก นิติกรช ำนำญกำร ธันณภณ  เจ็ดจันทึก  
11 นำงผกำกรอง  ไหวดี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ผกำกรอง  ไหวดี  
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
12 นำงทองสำ  ศรีโชค ผู้ใหญ่บ้ำน ม.8 ทองสำ  ศรีโชค  

13 นำยแดง  พิมพร ชำวบ้ำน บ้ำนดูน ม.1 แดง  พิมพร  

14 นำยเจษฎำ  แป้นจันทร์ นำยช่ำงเครื่องกลช ำนำญงำน เจษฎำ แป้นจันทร์  

15 นำยเลิศมงคล  พงษำ ช่ำงควบคุมโครงกำรก่อสร้ำง เลิศมงคล  พงษำ  

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 ำดับที ่1 รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   สมัยสำมัญ 
    สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี  2563 ในวันพุธที่ 29 เมษำยน  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 23  
    มิถุนำยน  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   
 
   



3 
ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
    3.1 กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเรื่อง (ร่ำง) แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561    -2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563    
  

ประธำนสภำ อบต.ดูน   -ขอเชิญ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  ได้ชี้แจงรำยละเอียด 
 (นำยประมูล  พุฒพันธ์)  (ร่ำง) แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4/2563 ต่อสภำ 
    อบต.ดูน เชิญครับ  
 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนฯ  ดิฉัน นำงผกำกรอง  ไหวดี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ฯ  ขอชี้แจง  
    (นำงผกำกรอง  ไหวดี) รำยละเอียด(ร่ำง) แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 

4/2563 เนื่องจำกปัจจุบันกำรพัฒนำองค์กร  และสถำนกำรณ์ด้ำนกำรพัฒนำ
ตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งงำน มีกำรเปลี่ยนแปลง อ ำนำจหน้ำที่  มีข้อระเบียบ
กฎหมำยที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือให้กำรบริหำรท้องถิ่นมีควำมสอดคล้อง
กับสภำวกำรณ์หรือบริบทในพ้ืนที่ ในหมู่บ้ำน หรือในชุมชน ตำมควำมต้องกำรหรือ
แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน  จึงมีควำมจ ำเป็นต้องเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง  แผนงำน/โครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดย
ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
(รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แจกให้สมำชิกสภำ อบต. ดูน ทุกท่ำน)  
  

มติประชุมสภำ 
อบต.ดูน 

             รับทรำบ  ที่ประชุมพิจำรณำเป็นเวลำนำนพอสมควร และไม่มีสมำชิกสภำ  
อบต.ดูน ท่ำนใดแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่ำงใด ถือว่ำมติที่ประชุมเห็นชอบ (ร่ำง)แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4/2563   เป็นเอกฉันท์  

 มีสมำชิกสภำ ฯ   เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน   16 คน 
 เห็นชอบ     จ ำนวน   14 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    จ ำนวน     - เสียง 
 งดออกเสียง    จ ำนวน    2 เสียง 
 
3.2 กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเรื่อง กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 11 

     ประธำนสภำ อบต.ดูน   -ขอเชิญ  คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  ได้ชี้แจงรำยละเอียด  
   (นำยประมูล  พุฒพันธ์)        กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ  2563 ครั้งที่ 11 ต่อสภำ  
                                                 อบต. ดูน เชิญครับ 
 
     นำยก อบต.ดูน                              -ผม นำยทองแดง  แก้วมณี  นำยก อบต.ดูน ขอชี้แจงรำยละเอียดกำรโอน 
 (นำยทองแดง  แก้วมณี)                    งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ครั้งที่ 11 ดังนี้  
                                                 ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ได้โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
                                                  งบประมำณ พ.ศ. 2563 ตั้งจ่ำยใหม่ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำน 
                                                  คลัง งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทครุภัณฑ์ 
                                                  คอมพิวเตอร์  
                                                   1.รำยกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 1  
                                                   เครื่อง รำคำ 22,000 .- 
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                                                  2.รำยกำรจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก 
                                                  พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน  7,500.- บำท   และสภำองค์กำรบริหำร 
                                                   ส่วนต ำบลดูน   ได้มีมติอนุมัติกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยดังกล่ำวเมื่อวันที่  6   
                                                   กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2563 นั้น 

                              ข้อเท็จจริง 
                               เนื่องกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดป้รับปรุงเกณฑ์รำคำกลำงและ 
                                         คุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
                                         พฤษภำคม 2563เมื่อวันที่ 12  เดือนพฤษภำคม  พ.ศ. 2563 ท ำให้รำคำ 
                                         และคุณสมบัติของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รำยกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกท่ีตั้งจ่ำยไว้ 
                                        จึงมีควำมประสงค์จะขอโอนงบประมำณเพ่ิมเติม ดังนี้ 

             
(ร่ำง)  

บัญชีโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
อนุมัติเมื่อวันที่ …… มิถุนำยน พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  อ ำเภอกนัทรำรมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

โอนครั้งที่ 11 

แผนงำน งำน งบ 
หมวด

รำยจ่ำย 
ประเภท
รำยจ่ำย 

โครงกำร 
/รำยกำร 

งบประมำณ 
อนุมัติ 

งบประมำณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ ำนวนเงิน
ที่โอน 

งบประมำณ
หลังโอน 

เหตุผล/ค ำ
ชี้แจง 

กำรโอน
งบประมำณ

รำยจ่ำย 

แผนงำน
บริหำรงำน
ทั่วไป 

งำนบริหำรงำนคลัง 
งบ
ด ำเนินงำน 

ค่ำใช้
สอย 

รำยจ่ำย
เพื่อให้
ได้มำซ่ึง
บริกำร 

ค่ำเย็บเล่ม
,เข้ำปก 

20,000.00 6,000.00 500.00 (-) 5,500.00 

คำดว่ำ
งบประมำณ
ในส่วนนี้จะ
เพียงพอ
ส ำหรับกำร
จ่ำย 

แผนงำน
บริหำรงำน
ทั่วไป 

งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน 
ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน 

จัดซื้อเก้ำอี้
ส ำนักงำน 

2,000.00 2,000.00 500.00 (+) 2,500.00 

เนื่องจำก
งบประมำณ
ในส่วนนี้ไม่
เพียงพอ
ส ำหรับกำร
จ่ำย 

แผนงำน
บริหำรงำน
ทั่วไป 

งำนบริหำรงำนคลัง 
งบ
ด ำเนินงำน 

ค่ำใช้
สอย 

รำยจ่ำย
เพื่อให้
ได้มำซ่ึง
บริกำร 

ค่ำเย็บเล่ม
,เข้ำปก 

20,000.00 5,500.00 1,500.00 (-) 4,000.00 

เนื่องจำก
คำดว่ำ
งบประมำณ
ในส่วนนี้จะ
เพียงพอ
ส ำหรับกำร
จ่ำย 

แผนงำน
บริหำรงำน
ทั่วไป 

งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน 
ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน 

จัดซื้อโต๊ะ
วำง
คอมพิวเตอร์ 

2,300.00 2,300.00 1,500.00 (+) 3,800.00 

โอน
งบประมำณ
เพิ่มเติม 
เนื่องจำก
คำดว่ำ
งบประมำณ
ในส่วนนี้จะ
ไม่เพียงพอ 
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มติประชุมสภำ อบต.ดูน 

 

 

 

             รับทรำบ  ที่ประชุมพิจำรณำเป็นเวลำนำนพอสมควร และไม่มีสมำชิกสภำ     
อบต.ดูน ท่ำนใดแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่ำงใด ถือว่ำมติที่ประชุมเห็นชอบ กำรอนุมัติติโอน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ครั้งที่ 11  เป็นเอกฉันท์  

 มีสมำชิกสภำ ฯ   เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน   16 คน 
 เห็นชอบ     จ ำนวน   14 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    จ ำนวน     - เสียง 
 งดออกเสียง    จ ำนวน    2 เสียง 
 
3.3 กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเรื่อง กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง 
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 

ประธำนสภำ อบต.ดูน   -ขอเชิญ  คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ได้ชี้แจงรำยละเอียด  
(นำยประมูล  พุฒพันธ์)        กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ   
                                                2563 ครั้งที่ 1 ตอ่สภำ อบต. ดูน เชิญครับ 
 
     นำยก อบต.ดูน                              -ผม นำยทองแดง  แก้วมณี  นำยก อบต.ดูน ขอชี้แจงรำยละเอียดกำร 
 (นำยทองแดง  แก้วมณี)                แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ครั้งที่ 1 ดังนี้  
                                                            ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ได้โอนงบประมำณรำยจ่ำย 
                                                 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563ตั้งจ่ำยใหม่ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำน 
                                                  บริหำรงำนคลัง  งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภท 
                                                  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
                                                   1.รำยกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน  
                                                    1  เครื่อง รำคำ 22,000 .- บำท 
                                                  2.รำยกำรจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง 
                                                   หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน  7,500.- บำท   
                                                    และสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  ได้มีมติอนุมัติกำรโอนงบประมำณ 
                                                    รำยจ่ำยดังกล่ำวเมื่อวันที่  6   กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2563 นั้น 

                              ข้อเท็จจริง 
                               เนื่องกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ปรับปรุงเกณฑ์รำคำกลำง 
                                          และคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ 
                                          เดือน   พฤษภำคม 2563เมื่อวันที่ 12  เดือนพฤษภำคม  พ.ศ. 2563  
                                         ท ำให้รำคำ  และคุณสมบัติของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รำยกำรเปลี่ยนแปลง 
                                         ไปจำกที่ตั้งจ่ำยไว้ จึงมีควำมประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง 
                                         งบประมำณ ดังนี้ 

    ข้อความเดิม 
                                             1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล * รำคำ 22,000 
บำท 

                                     คุณลักษณะพื้นฐำน 
                                     - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) จ ำนวน 
                                     1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้ 
                                           1. ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ  



6 
 
                                      (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ 
                                      พ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟิก (Graphics  
                                      Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 10 แกน หรือ 

                                 2. ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  
                                 เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่ 
                                 นอ้ยกว่ำ 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ 
                                 ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง 
                               - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB  

                                    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB  
                                     หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1  
                                     หน่วย 
                                   - มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำดไม่ 
                                    น้อยกว่ำ 12 นิ้ว 
                                   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
                                   - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1ช่อง 
                                      - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
                                        Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
                                       - สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
                                        Bluetooth   
                                 2.เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank  
                                 Printer) รำคำ 8,000 บำท 
                                คุณลักษณะพื้นฐำน 
                               -เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภำยใน 
                                เครื่องเดียวกัน 
                               -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำก  
                                โรงงำนผู้ผลิต 
                               - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi  

                                         - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที  
                                         (ppm) หรือ 8 ภำพต่อนำที (ipm)  

                              - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm)  
                              หรือ 5 ภำพต่อนำที (ipm)  
                            - สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได ้
                            - มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi  
                            - มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ(Auto Document Feed) –สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำร 
                             ได้ทั้งสีและขำวด ำ 

                                      -สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
                           - สำมำรถย่อและขยำยได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
                            - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
                            - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ 
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                              ดีกวำ่ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi  
                              (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
                             - มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น 
                              - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 
    ข้อความใหม่ 

                                          1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล * รำคำ 22,000 บำท 
                                       คุณลักษณะพื้นฐำน 

                                     - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) จ ำนวน 1 
                                      หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้ 

                               1)ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
                               เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อย 
                                กว่ำ 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟฟิก (Graphics Processing  
                                Unit) ไม่น้อยกว่ำ 10 แกน หรือ 

                                 2) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
                                 เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อย 
                                 กว่ำ 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้ 
                                 ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง 

                                     - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB  
                                     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB  
                                          หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 
                                         หน่วย 
                                    - มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำดไม ่
                                         น้อยกว่ำ 12 นิ้ว 
                                     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
                                     - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1ช่อง 
                                     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
                                         Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
                                    - สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
                                        Bluetooth 

                                   2.เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank 
                            Printer) รำคำ 7,500 บำท 
                            คุณลักษณะพื้นฐำน 
                                - เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภำยใน 
                                  เครื่องเดียวกัน 
                                  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำก 
                                  โรงงำนผู้ผลิต  
                               - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi  
                               - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำท ี
                                 (ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที (ipm)  
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                                 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อนำท ี
                                  (ppm) หรือ 5 ภำพต่อนำที (ipm)  
                                 - สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได ้
                                 - มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 600 หรือ 600 x 
                               1,200 dpi  
                                 - มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
                                 - สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
                                 - สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
                                 - สำมำรถย่อและขยำยได2้5 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
                                - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
                                - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
                                หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำน เครือข่ำยไร้สำย Wi- 
                                Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
                              - มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น 
                               - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

 

มติประชุมสภำ อบต.ดูน 

 

 

 

             รับทรำบ  ที่ประชุมพิจำรณำเป็นเวลำนำนพอสมควร และไม่มีสมำชิกสภำ     
อบต.ดูน ท่ำนใดแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่ำงใด ถือว่ำมติที่ประชุมเห็นชอบ  กำรอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ครั้งที่ 1  เป็นเอกฉันท์  

 มีสมำชิกสภำ ฯ   เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน   16 คน 
 เห็นชอบ     จ ำนวน   14 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    จ ำนวน     - เสียง 
 งดออกเสียง    จ ำนวน    2 เสียง 

3.4  กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ(ร่ำง)ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดูน เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2563  
3.4.1ในวำระท่ี 1 ขั้นรับหลักกำร 

ประธำนสภำ อบต.ดูน  -  ได้เชิญนำยธันณภณ  เจ็ดจันทึก  นิติกรช ำนำญกำร  แถลงร่ำงข้อบัญญัติ  
(นำยประมูล  พุฒพันธ์)   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนเรื่องกำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 
 
 

   นิติกร อบต.ดูน  - กระผม นำยธันณภณ  เจ็ดจันทึก  นิติกร อบต.ดูน  ขอชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็น 
(นำยธันณภณ  เจ็ดจันทึก) และอ ำนำจหน้ำที่ตำมระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องดังนี้  ด้วยปัจจุบันปัญหำที่เกิด

จำกกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  เป็นปัญหำที่ส ำคัญของแต่ละท้องถิ่น   เนื่องจำกกำร
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้เกิดเหตุร ำคำญหรืออำจเป็นอันตรำยกับประชำชนที่อยู่
บริเวณใกล้เคียง  ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำเรื่อง กลิ่น, เสียงหรือเหตุร ำคำญอ่ืนๆ  รวมทั้ง
ควำมไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมืองหรือชุมชน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดูน  จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ  ๗๑  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
(แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน)  ในกำรเสนอร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดูน  เรื่องกำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563  เป็นกฎหมำยที่ใช้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำเรื่องกำรเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน จึงได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำร
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ส่วนต ำบลดูน เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563  ต่อสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนในวันนี้ 

 
 ข้ำพเจ้ำจึงขอน ำเรียนให้ที่ประชุมสภำ อบต.ดูน  ได้รับทรำบในเรื่อง
ดังกล่ำว 

ที่ประชุมสภำ อบต.ดูน  - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลดูน เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563   
และมีมติอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียว (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   
ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด 3  ญัตติ ข้อ 45 ) 
 

3.4.2  (ในวำระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ) 
ประธำนสภำ อบต.ดูน  -  ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  เรื่อง 
(นำยประมูล  พุฒพันธ์)  กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563  (ในวำระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ)  

ให้ที่ประชุมสภำ อบต.ดูน  ปรึกษำร่ำงข้อบัญญัติฯ  
  

ที่ประชุมสภำ   - ได้ปรึกษำหำรือกันเป็นเวลำพอสมควร  ปรำกฏว่ำไม่มีสมำชิกสภำ อบต.ดูน   
ท่ำนใดแปรญัตติ 
 

ประธำนสภำ อบต.ดูน  -  เมื่อปรำกฏว่ำไม่มีสมำชิกสภำ อบต.ดูน  ท่ำนใดแปรญัตติ   จึงเป็นอันว่ำ 
(นำยประมูล  พุฒพัฒธ์)   สมำชิกสภำ อบต.ดูน  ให้กำรรับรองและยืนยันตำมร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลดูน  เรื่องกำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 
 

3.4.3 (ในวำระท่ี ๓ ขั้นลงมติ) 
ประธำนสภำ อบต.ดูน  -  ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติฯ ในวำระท่ี ๓ นี้  จะไม่มีกำรอภิปรำย เว้นแต่ที่ 
(นำยประมูล  พุฒพันธ์) ประชุมสภำ อบต.ดูน  จะได้มีมติให้มีกำรอภิปรำยถ้ำมีเหตุอันควร  ซึ่งในกำร

พิจำรณำวำระนี้   ให้ที่ประชุมสภำ อบต.ดูน  ลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติฯ 
หรือไม่   (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำ
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๖  กำรลงมติ ข้อ ๗๔(๑) 

 

ที่ประชุมสภำ   - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  
เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 

 

มติประชุมสภำ อบต.ดูน 

 

 

 

             รับทรำบ  ที่ประชุมพิจำรณำเป็นเวลำนำนพอสมควร และไม่มีสมำชิกสภำ 
        อบต.ดูน ท่ำนใดแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่ำงใด ถือว่ำมติท่ีประชุมเห็นชอบ เรื่อง กำร 
       จัดท ำข้อบัญญัติ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงและปล่อย 
        สัตว์ พ.ศ.  2563  เป็นเอกฉันท์  

 มีสมำชิกสภำ ฯ   เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน   16 คน 
 เห็นชอบ     จ ำนวน   14 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    จ ำนวน     - เสียง 
 งดออกเสียง    จ ำนวน    2 เสียง 
 

3.5 กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเรื่อง โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำหัวนำ 
ขออนุญำตด ำเนินงำนในพื้นที่ ตำมโครงกำรงำนสถำนีสูบน้ ำไฟฟ้ำพร้อมระบบ
ส่งน้ ำบ้ำนดูน – บ้ำนหนองโน ต.ดูน อ.กันทรำรมย์ จ.ศรีสะเกษ 
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ประธำนสภำ อบต.ดูน          -กำรพิจำรณำกำรให้ควำมเห็นชอบ เรื่องโครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำหัวนำ 
(นำยประมูล  พุฒพันธ์)               ขออนุญำตด ำเนินงำนในพื้นที่ ตำมโครงกำรงำนสถำนีสูบน้ ำไฟฟ้ำพร้อมระบบส่ง 
                                           น้ ำบ้ำนดูน – บ้ำนหนองโน ต.ดูน อ.กันทรำรมย์ จ.ศรีสะเกษ  ในกำรนี้ขอเชิญ 
                                           เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฝำยหัวนำ มำชี้แจง ต่อสภำ อบต. ดูน ครับ 
 

นำยช่ำงเครื่องกลฯ                            กระผมได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรโครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ 
(นำยเจษฎำ  แป้นจันทร์)             หัวนำ ฯ มำชี้แจงให้ที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  เกี่ยวกับกำร 
    ด ำเนินงำน โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำหัวนำ ตำมแผนงำนจัดหำแหล่งน้ ำ และ 
    เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทำน จ ำนวน 1 โครงกำร คืองำนสถำนีสูบน้ ำไฟฟ้ำพร้อมระบบส่ง 
    น้ ำ บ้ำนดูน-บ้ำนหนองโน ต ำบลดูน อ ำเภอกันทรำรมย์  จังหวัดศรีสะเกษ   

เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวอยู่ใน 
พ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำหัวนำ ฯ จึง 
ขอควำมอนุเครำะห์สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

 รำยละเอียดได้แนบเอกสำรมำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำแล้ว 
  
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง อบต.ดูน          - กระผม นำยรังสรรค์  บุษบำ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง อบต.ดูน  ขอฝำกปัญหำ 
 (นำยรังสรรค์  บุษบำ)               และอุปสรรค ในกำรก ำกับดูแลโครงกำรงำนสถำนีสูบน้ ำไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ ำ  
    บ้ำนดูน-บ้ำนหนองโน ต ำบลดูน อ ำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในอนำคต
    หำกมีกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน อยำกขอให้มีกำรถ่ำย 
    โอนทั้งด้ำนบุคลำกรและงบประมำณด้วย เนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   
    ไม่มีงบประมำณเพียงพอ 
 

 นำยช่ำงเครื่องกลช ำนำญงำน             - รับทรำบครับ กระผมจะน ำเรียนผู้บริหำรโครงกำร ฯ ในโอกำสต่อไปครับ 
    (นำยเจษฎำ  แป้นจันทร์)              
 

 ประธำนสภำ อบต.ดูน                     - กระบวนกำรด ำเนินกำรต้องด ำเนินกำรไปตำมขั้นตอนของระเบียบ  
 (นำยประมูล  พุฒพันธ์)                 กฎหมำย ตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ 
        ประโยชน์ของทำงรำชกำร ขอให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ 
              

มติประชุมสภำ อบต.ดูน 

 

 

 

                รับทรำบ  ที่ประชุมพิจำรณำเป็นเวลำนำนพอสมควร และไม่มีสมำชิกสภำ 
          อบต.ดูน ท่ำนใดแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่ำงใด ถือว่ำมติท่ีประชุมเห็นชอบ เรื่อง 
          โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำหัวนำ ขออนุญำตด ำเนินงำนในพื้นที่ ตำมโครงกำร 
         งำนสถำนีสูบน้ ำไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ ำบ้ำนดูน – บ้ำนหนองโน ต.ดูน  
          อ.กันทรำรมย์ จ.ศรีสะเกษ   เป็นเอกฉันท์  

 มีสมำชิกสภำ ฯ   เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน   16 คน 
 เห็นชอบ     จ ำนวน   14 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    จ ำนวน     - เสียง 
 งดออกเสียง    จ ำนวน    2 เสียง 
 
 

ประธำนสภำ อบต.ดูน           - เนื่องจำกกำรประชุมวันนี้ มีวำระกำรประชุมที่มีรำยละเอียดที่ต้อง 
(นำยประมูล  พุฒพันธ์)                  รว่มกันหลำยวำระ จึงขอพักกำรประชุมช่วงเช้ำ หลังจำกรับประทำนอำหำร 
        เรียบร้อย ขอเชิญสมำชิกสภำ อบต.ดูน เข้ำร่วมกำรประชุมพร้อมกันใน 
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        เวลำ 13.00 น.  
 
เริ่มประชุมเวลำ 13.00 น. 
 

3.6 กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเรื่อง กำรขอใช้ประโยชน์อำคำรที่
ท ำกำร อบต.ดูน (หลังเก่ำ) ,อำคำรเอนกประสงค์ อบต.ดูน และอำคำรที่ต่อเติม
พร้อมทั้งห้องน้ ำด้ำนนอก อำคำรบริเวณลำนกีฬำจำกอำคำรเอนกประสงค์ 
อบต.ดูน   

ประธำนสภำ อบต.ดูน           -กำรพิจำรณำกำรให้ควำมเห็นชอบ เรื่องกำรขอใช้ประโยชน์อำคำรที่ท ำกำร  
(นำยประมูล  พุฒพันธ์)                 อบต.ดูน (หลังเก่ำ) ,อำคำรเอนกประสงค์ อบต.ดูน และอำคำรที่ต่อเติมพร้อม 
                                             ทั้งห้องน้ ำด้ำนนอก อำคำรบริเวณลำนกีฬำจำกอำคำรเอนกประสงค์ อบต.ดูน  
                                             ขอเชิญนำยธันณภณ  เจ็ดจันทึก นิติกรช ำนำญกำร อบต.ดูน มำชี้แจงเกี่ยวกับ 
                                             ข้อกฎหมำย ต่อสภำ อบต. ดูน  เชิญครับ 
 

นิติกรช ำนำญกำร อบต.ดูน                -กระผมขอชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมำย ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
 (นำยธันณภณ  เจ็ดจันทึก)             ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2 

ข้อ 207 กำรให้ยืม หรือน ำพัสดุไปใช้ในกิจกำร ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของ 

ทำงรำชกำร จะกระท ำมิได้ 

ข้อ 208 กำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมท ำหลักฐำนกำรยืมเป็นลำย
ลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและก ำหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 
(1) กำรยมืระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐผู้ให้ยืม 
(2) กำรให้บุคคลยืมใช้ภำยในสถำนที่ของหน่วยงำนของรัฐเดียวกัน 
จะต้องได้รับอนุมัติ จำกหัวหน้ำหน่วยงำน ซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ำยืม
ไปใช้นอกสถำนที่ของหน่วยงำนของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐ 

ข้อ 209 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน ำพัสดุนั้นมำส่งคืนให้ใน
สภำพที่ใช้กำรได้เรียบร้อย หำกเกิดช ำรุดเสียหำย หรือใช้กำรไม่ได้ หรือ
สูญหำยไป ให้ผู้ยืมจัดกำรแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภำพเดิม โดยเสียค่ำใช้จ่ำย
ของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนำด ลักษณะและคุณภำพ 
อย่ำงเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตำมรำคำที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมี
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1) รำชกำรส่วนกลำง และรำชกำรส่วนภูมิภำค ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
(2) รำชกำรส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหำดไทย
กรุงเทพมหำนคร หรือเมืองพัทยำ แล้วแต่กรณี ก ำหนด 
(3)หน่วยงำนของรัฐอ่ืนให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงำนของรัฐนั้น
ก ำหนด 

ข้อ 210 กำรยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ ให้ 
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กระท ำได้เฉพำะเมื่อ หน่วยงำนของรัฐผู้ยืมมีควำมจ ำเป็นต้องใช้พัสดุนั้น

 เป็นกำรรีบด่วน จะด ำเนินกำรจัดหำได้ไม่ทันกำร และหน่วยงำนของรัฐผู้ 

ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นกำรเสียหำยแก่หน่วยงำน 

ของรัฐ ของตน และให้มีหลักฐำนกำรยืมเป็นลำยลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดย 

ปกติหน่วยงำนของรัฐผู้ยืมจะต้อง จัดหำพัสดุเป็นประเภท ชนิด และ 

ปริมำณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงำนของรัฐผู้ให้ยืม 

ข้อ 211 เมื่อครบก ำหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้ำที่แทนมีหน้ำที่ 

ติดตำมทวงพัสดุที่ให้ยืมไป คืนภำยใน 7 วัน นับแต่วันครบก ำหนด 

ตัวอย่ำง หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำร
พิจำรณำอนุญำต ที่สำมำรถก ำหนดเพิ่มเติมในหน่วยงำนได้ เช่น 
1.กำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปหมำยถึงกำรยืมพัสดุที่มีลักษณะคงทน
ถำวรอำยุกำรใช้งำนยืนนำนได้แก่ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ใช้แล้วไม่หมดไปเป็น
ต้นกำรยืมพัสดุประเภทคงรูป 
1.1 กำรยืมระหว่ำงส่วนรำชกำรต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ผู้ให้ยืม 
1.2กำรให้บุคคลยืมยืมใช้ในสถำนที่เดียวกันต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำ
หน่วยงำนซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้นยืมใช้นอกสถำนที่รำชกำรต้องได้รับอนุมัติ
จำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

2.กำรยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลืองหมำยถึงกำรยืมพัสดุที่มีลักษณะโดย
สภำพเมื่อใช้งำนแล้วสิ้นเปลืองหมดไปเช่นวัสดุส ำนักงำนเป็นต้น 
2.1ผู้ยืมมีควำมจ ำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นๆเป็นกำรรีบด่วน 
2.2ผู้ยืมไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดหำพัสดุนั้นๆได้ทัน 
2.3ผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้นๆพอที่จะให้ยืมได้โดยไม่เสียหำยแก่รำชกำร 
2.4ต้องมีหลักฐำนกำรยืมเป็นลำยลักษณ์อักษร 

- ผู้ยืมต้องน ำพัสดุที่ยืมนั้นมำส่งคืนในสภำพที่ใช้กำรได้เรียบร้อย 

1.ให้ผู้ยืมจัดกำรแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภำพเดิมโดยเสียค่ำใช้จ่ำยของ
ตนเอง 
2.ชดใช้เป็นพัสดุประเภทชนิดขนำดลักษณะและคุณภำพอย่ำงเดียวกัน 
3.ชดใช้เป็นเงินตำมรำคำท่ีเป็นอยู่ในขณะยืมตำมหลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
เมื่อครบก ำหนดยืมให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้ำที่แทนมีหน้ำที่ติดตำมทวงพัสดุ
ที่ให้ยืมไปคืนภำยใน 7 วันนับแต่วันครบก ำหนด 

       กรณี หมู่บ้ำนหนองมะแซว หมู่ที่  8 จะขอใช้ประโยชน์จำกอำคำรซึ่งเป็น 
     ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ต้องมีหนังสือรับรองกำรขอใช้  โดยกำรอนุมัติ 
     จำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน และผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำ 
     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ในกำรขอใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชำชน 
     ในพ้ืนที่  ดังกล่ำว 
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มติประชุมสภำ อบต.ดูน 

 

 

 

                รับทรำบ  ที่ประชุมพิจำรณำเป็นเวลำนำนพอสมควร และไม่มีสมำชิกสภำ 
            อบต.ดูน ท่ำนใดแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่ำงใด ถือว่ำมติท่ีประชุมเห็นชอบ เรื่อง 
           กำรขอใช้ประโยชน์อำคำรที่ท ำกำร  อบต.ดูน (หลังเก่ำ) ,อำคำรเอนกประสงค์  
            อบต.ดูน และอำคำรที่ต่อเติมพร้อม   ทั้งห้องน้ ำด้ำนนอก อำคำรบริเวณลำน 
            กีฬำจำกอำคำรเอนกประสงค์ อบต.ดูน   เป็นเอกฉันท์  

 มีสมำชิกสภำ ฯ   เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน   16 คน 
 เห็นชอบ     จ ำนวน   15 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    จ ำนวน     - เสียง 
 งดออกเสียง    จ ำนวน    1 เสียง 
 
3.7 กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเรื่อง กำรย้ำยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีมัง
คลำรำม   
 

ประธำนสภำ อบต.ดูน           -กำรพิจำรณำกำรให้ควำมเห็นชอบ เรื่องกำรย้ำยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัด  
(นำยประมูล  พุฒพันธ์)                 ศรีมังคลำรำม ขอเชิญ นำยส่งสุข  สมบูรณ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ฯ มำ 
       ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมสภำ ฯ รับทรำบ เชิญครับ 
 

ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ อบต.ดูน      -กระผม นำยส่งสุข  สมบูรณ์  ขอชี้แจงเกี่ยวกับเหตุผล ควำมจ ำเป็นเกี่ยวกับ     
(นำยส่งสุข  สมบูรณ์)                    กำรย้ำยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีมังคลำรำม เนื่องจำกอำคำรเรียนของศูนย ์

     พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีมังคลำรำม บ้ำนหนองมะแซว หมู่ที่ 8 เดิมใช้อำคำรศูนย์ 
    ฝึกอำชีพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ซึ่งมีสภำพช ำรุดตัวอำคำรไม่ม่ันคงปลอดภัย  
   แก่เด็ก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน จึงได้ของบประมำณเงินอุดหนุนในกำร 
   ก่อสร้ำงอำคำรเรียนจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น งบประมำณท้ังสิ้น  
   2,063,300 บำท ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2562  
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ได้ประชุมร่วมกับ คณะกรรมกำรกำรศึกษำ ผู้น ำ 
   ชุมชน และผู้ปกครองเด็กนักเรียน  มีมติร่วมกันในกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำน  
   เรื่องกำรย้ำยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีมังคลำรำม เมื่อวันที่ 15  มิถุนำยน  2563   
   ณ อำคำรอเนกประสงค์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  ซึ่งเป็นไปตำมข้ันตอนและ 
   ระเบียบวิธีด ำเนินกำรย้ำยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง 
   ขอให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบตึ อไปครับ 
 

 มติประชุมสภำ อบต.ดูน 

 

   

 

                รับทรำบ  ที่ประชุมพิจำรณำเป็นเวลำนำนพอสมควร และไม่มีสมำชิกสภำ 
            อบต.ดูน ท่ำนใดแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่ำงใด ถือว่ำมติท่ีประชุมเห็นชอบ เรื่อง 
           กำรย้ำยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีมังคลำรำม มำยังอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
           แห่งใหม ่  เป็นเอกฉันท์  

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

 
 



14 
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
  

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

กำรประชุมสภำ อบต.ดูน  ครับ 

เลิกประชุมเวลำ 15.30 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 


