
๑ 
 -ส ำเนำ-  

บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 
สมัยประชุมสำมัญสมัยท่ี ๓ (ครั้งที่ 1)ประจ ำป ีพ.ศ. 2563 

เมื่อวันศุกร์ที่7 เดือน สิงหำคม  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. นำยบัลลังกท์องสุ        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. นำงอรวรรณกิ่มเกลี้ยง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 11 อรวรรณกิ่มเกลี้ยง  
14. นำยณรงคแ์สงผำลำ        สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 11 ณรงค์แสงผำลำ         
15. นำงผ่องพรรณ  พละศักดิ์                   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 14 ผ่องพรรณ  พละศักด์  
16. นำงคมข ำ       อัมภรัตน์                          สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 14 คมข ำ    อัมภรัตน์                           

ผู้ไม่มำประชุม 
- ไม่มี 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับ
ที่ 

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 นำงปนัดชญำ นำมวงศ์ ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน ปนัดชญำ  นำมวงศ์  
5 นำงสำวบุณยนุช พลศักดิ์ หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด อบต.ดูน บุณยนุช  พลศักดิ์  
6 นำงสำวเกษมณี  แสงสกุล ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เกษมณี  แสงสกุล  
7 นำยรังสรรค์  บุษบำ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง รังสรรค์  บุษบำ  
8 นำยส่งสุข  สมบูรณ์ หัวหน้ำส่วนกำรศึกษำ ส่งสุข  สมบูรณ์  



๒ 

  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  กำร
ประชุม  ข้อ 25 วรรคสอง)   เมื่อครบองค์ประชุมจึงได้ด ำเนินกำรประชุม  ตำมระเบียบต่ำง ๆ  
ดังนี้ 
 

รองประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยค ำหล้ำ   สำยบุปผำ)  
 

- ได้เชิญประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนจุดธูปเทียน  บูชำพระรัตนตรัย   
 

ที่ประชุมสภำ อบต.ดูน 
  

- เคำรพประธำนสภำ อบต.ดูน  ไหว้พระ เสร็จแล้วนั่งประจ ำที่เตรียมให้ 

เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน 
(นำงปนัดชญำ   นำมวงศ์)            
 

-ได้อ่ำนประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   เรื่อง  กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดูน  สมัยประชุมสำมัญสมัยที่ 3  (ครั้งที่ 1) ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
 

เริ่มกำรประชุมเวลำ  09. 30นำฬิกำ 
 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งให้ทรำบ 
   - ไม่มี 

 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ดังนี้ 
 ล ำดับท่ี 1 รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  สมัยประชุมวิสำมัญสมัยที่ 1  

ครั้งที่ 1 ประจ ำปีพุทธศักรำช 2563 เมื่อวันที่ 29  เดือน มิถุนำยน  พ.ศ.2563 
 
ประธำนสภำ 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ อบต.ดูน ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ อบต. 
ดูนดังกล่ำวข้ำงต้นแล้วว่ำถูกต้อง เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน จึงได้ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำ 
อบต.ดูนดังกล่ำว ให้สมำชิกสภำ อบต.ดูน ไปแล้วเมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหำคมพ.ศ 2563 เพ่ือให้
สมำชิกสภำ อบต.ดูน ได้มีโอกำสตรวจดูก่อนเวลำประชุมไม่น้อยกว่ำหนึ่งวัน และเพ่ือให้สภำ 
อบต.ดูน รับรองรำยงำนกำรประชุม นั้น  (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำร
ประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 2 กำรประชุมข้อ 33 วรรคแรก) 
 

มติที่ประชุมสภำ อบต.ดูน - รับทรำบ และไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่ำงใด  และมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง  
15เสียงมีสมำชิกสภำ ฯ เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 16 คน 
   รับรองรำยงำนฯ   จ ำนวน 15 เสียง 
  ไม่รับรองรำยงำนฯ  จ ำนวน   - เสียง 
  งดออกเสียง   จ ำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
 3.1  เรื่อง พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖4  (ใน

วำระท่ี ๑ ขั้นรับหลักกำร) 
 

ประธำนสภำ อบต.ดูน  - ได้รับร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖4 จำกนำยกอบต.ดูน 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

9 นำงรติกร  เจ็ดจันทึก นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร รติกร  เจ็ดจันทึก  
10 นำยธันณภณ  เจ็ดจันทึก นิติกรช ำนำญกำร ธันณภณ เจ็ดจันทึก  
11 พ.จ.อ.ปฐวี  รุ่นเจริญ จพง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปฐวี รุ่นเจริญ  
12 นำงธัญชนก  จงรักษ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร ธัญชนก จงรักษ์  



๓ 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 

ซึ่งประธำนสภำ อบต.ดูน ได้ส ำเนำร่ำงข้อบัญญัติฯไปให้สมำชิกสภำ อบต.ดูน เมื่อวันที่ 3
สิงหำคม  พ.ศ. 2563จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภำ อบต.ดูน แห่งนี้ได้พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติฯ 
ในวำระที่ 1 ขั้นรับหลักกำรแห่งข้อบัญญัติ ฯ (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับ
กำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด ๓ ญัตติข้อ 47 วรรคแรก) หรือไม่ ประธำนสภำ 
อบต.ดูน ได้เรียนเชิญคณะกรรมกำรผู้บริหำร อบต.ดูน แถลงร่ำงข้อบัญญัติฯ ในที่ประชุมสภำ 
อบต.ดูน ได้รับทรำบ และพิจำรณำรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติฯ นี้ต่อไป 
 

นำยก อบต.ดูน  
(นำยทองแดง  แก้วมณี) 
 

- ได้แถลงร่ำงข้อบัญญัติฯงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖4 ให้สมำชิกสภำ อบต.
ดูน ได้รับทรำบ และพิจำรณำรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติฯ ดังต่อไปนี้ 
เรียน ท่ำนประธำนสภำ รองประธำนสภำ เลขำนุกำรสภำ   และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดูนทุกท่ำนบัดนี้ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน จะได้เสนอร่ำง
ข้อบัญญัติฯงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖4  ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดูนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกำสนี้คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  จึงขอแถลง
ให้ท่ำนประธำน และสมำชิกทุกท่ำนให้ทรำบถึงสถำนกำรณ์คลัง ตลอดจนหลักกำรและ
แนวนโยบำยในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.2564ดังต่อไปนี้ 
 

   ค ำแถลงงบประมำณ   
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ท่ำนประธำนสภำฯและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   
              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลดนูจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลดนูอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดนูจึงขอชี้แจงให้ทา่นประธานและ
สมาชิกทุกทา่นได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564ดังต่อไปนี ้   
  1. สถานะการคลัง   
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป   
      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดงันี้   
      1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 25,194,003.96บาท   
      1.1.2 เงินสะสม จ านวน 12,368,231.22บาท   
      1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 8,323,399.46บาท   
      1.1.4 รายการที่ได้กันเงนิไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยงัไมไ่ด้เบิกจา่ย จ านวน 1โครงการรวม14,392.00บาท   
      1.1.5 รายการที่ได้กันเงนิไวโ้ดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพนั จ านวน 4 โครงการ รวม41,411.00 บาท   
    1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท   
  2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2563ณ วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ.2563   
    (1) รายรับจริง จ านวน 21,667,554.30 บาท ประกอบด้วย   
      หมวดภาษีอากร จ านวน 17,881.00 บาท 

      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 21,953.70 บาท 

      หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน จ านวน 104,626.67 บาท 

      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ จ านวน 20,302.25 บาท 

      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 64,580.50 บาท 

      หมวดรายได้จากทนุ จ านวน 0.00 บาท 

      หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 11,621,995.18 บาท 

      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 9,816,215.00 บาท 

    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 43,140.00 บาท 



๔ 
    (3) รายจ่ายจริง จ านวน 17,997,184.30บาท ประกอบด้วย 

      งบกลาง จ านวน 4,358,462.00 บาท 

      งบบุคลากร จ านวน 8,206,925.00 บาท 

      งบด าเนนิงาน จ านวน 3,002,718.77 บาท 

      งบลงทุน จ านวน 1,113,000.00 บาท 

      งบรายจา่ยอื่น จ านวน 0.00 บาท 

      งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,316,078.53 บาท 

    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนนุที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน43,140.00 บาท 

    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 6,095,000.00 บาท 

    (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทนุส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

    (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 

  ค ำแถลงงบประมำณ     
  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564     

องค์การบริหารส่วนต าบลดูนอ าเภอกันทรารมย์จังหวัดศรีสะเกษ 
    

        

  รำยรับจริง 
ปี  2562 

ประมำณกำร  
ปี 2563 

ประมำณกำร  
ปี 2564 

รำยได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 198,038.71 220,000.00 39,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต 126,056.20 105,900.00 28,600.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 193,774.83 122,000.00 122,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 8,016.28 7,000.00 24,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 40,060.00 63,000.00 24,400.00 
  หมวดรายได้จากทุน 9,950.00 2,000.00 2,000.00 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 575,896.02 519,900.00 240,000.00 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.       
  หมวดภาษีจัดสรร 15,571,218.46 17,680,100.00 14,760,000.00 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

15,571,218.46 17,680,100.00 14,760,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,350,551.00 11,000,000.00 12,000,000.00 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,350,551.00 11,000,000.00 12,000,000.00 

รวม 26,497,665.48 29,200,000.00 27,000,000.00 

ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริงปี 2562 ประมำณกำรปี 2563 ประมำณกำรปี 2564 

จ่ำยจำกงบประมำณ       



๕ 
  งบกลาง 4,927,232.00 5,850,101.00 5,763,760.00 
  งบบุคลากร 8,925,145.00 10,949,320.00 11,196,870.00 
  งบด าเนินงาน 3,712,121.27 7,809,279.00 6,084,210.00 
  งบลงทุน 194,800.00 2,963,300.00 2,936,160.00 
 งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 0.00 25,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,109,000.00 1,628,000.00 994,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 18,893,298.27 29,200,000.00 27,000,000.00 
รวม 18,893,298.27 29,200,000.00 27,000,000.00 

  
 

บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
    

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลดูนอ าเภอกันทรารมย์จังหวัดศรีสะเกษ 
ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,168,040 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 280,000 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 4,377,720 
  แผนงานสาธารณสุข 529,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 2,027,580 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 45,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 250,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,248,900 
  แผนงานการเกษตร 290,000 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 5,763,760 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 27,000,000 

 

 

ล ำดับต่อไปให้ หัวหน้ำส ำนักปลัด  และผู้อ ำนวยกองแต่ละกองชี้แจงรำยละเอียด
งบประมำณรำยจ่ำย  เชิญครับ 

หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต.ดูน 
(นำงสำวบุณยนุช พลศักดิ์) 

- เรียนท่ำนประธำนสภำ อบต.ดูน คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำ อบต.ดูน  ทุกท่ำน
และผู้เข้ำร่วมประชุมสภำ อบต.ดูน ทุกท่ำน  ดิฉันนำงสำวบุณยนุช  พลศักดิ์ 
หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต.ดูน  ขอชี้แจงรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป ดังนี้ 
 



๖ 
รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลดูนอ าเภอ กันทรารมย์จังหวัดศรีสะเกษ 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น 27,000,000 บำทจ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเองหมวดภำษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

 งำนบริหำรทั่วไป รวม 10,637,840 บำท 
  งบบุคลำกร รวม 7,902,780 บำท 
   เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) รวม 2,225,520 บำท 
   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 
   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 
   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,540,800 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 5,677,260 บำท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 4,185,780 บาท 
   เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 228,060 บาท 
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,031,520 บาท 

   เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 63,900 
บาท 
 

   งบด ำเนินงำน รวม 2,174,400 บำท 
    ค่ำตอบแทน รวม 276,000 บำท 

 
 

  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 100,000 บาท 

    ค่าเช่าบ้าน จ านวน 156,000 บาท 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 
    ค่ำใช้สอย รวม 1,018,000 บำท 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
     ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล จ านวน 10,000 บาท 

     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 60,000 บาท 

     ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 170,000 บาท 

     ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 30,000 บาท 

     ค่าธรรมเนียมต่างๆ จ านวน 20,000 บาท 

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 200,000 บาท 

     ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จ านวน 3,000 บาท 



๗ 
     โครงการพัฒนาอบต. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จ านวน 5,000 บาท 

     โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้ง จ านวน 400,000 บาท 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 
    ค่ำวัสดุ รวม 630,000 บำท 

 
 

  
วัสดุส านักงาน 
วัสดุงานบ้านงานครัว 

จ านวน 
จ านวน 

200,000 
70,000 

บาท 
บาท 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 60,000 บาท 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 120,000 บาท 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 150,000 บาท 
    ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 250,400 บำท 
    ค่าไฟฟ้า จ านวน 200,000 บาท 

 
 

  
ค่าน้ าประปาค่าน้ าบาดาล 
ค่าบริการโทรศัพท์ 

จ านวน 
จ านวน 

5,000 
2,400 

บาท 
บาท 

    ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 3,000 บาท 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 40,000 บาท 
   งบลงทุน รวม 533,660 บำท 
    ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 533,660 บำท 
    ครุภัณฑส์ านักงาน      
     เก้าอ้ีพลาสติก จ านวน 25,000 บาท 

     เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 4,800 บาท 

     เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 90,000 บาท 

     โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 3,860 บาท 

       โต๊ะท างาน จ านวน 32,500 บาท 

       โต๊ะเอนกประสงค์ จ านวน 42,000 บาท 

 

 

   

ตู้เอกสารระบบรางเลื่อน 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ไมค์ประชุมไร้สาย 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์อ่ืน 
ศาลพระภูมิเจ้าที่ 

จ านวน 
 

จ านวน 
 

จ านวน 
 

จ านวน 

200,000 
 

25,500 
 

50,000 
 

50,000 

บาท 
 
บาท 
 
บาท 
 
บาท 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

   งบเงินอุดหนุน รวม 27,000 บำท 
    เงินอุดหนุน รวม 27,000 บำท 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

 
 

   
อุดหนุนโครงการอ านวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอกันทรารมย์ 

จ านวน 20,000 บาท 



๘ 
 

 
   

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอกันทรารมย์งานพระราชพิธีและรัฐพิธี
และงานพระราชพิธี 

จ านวน 7,000 บาท 

  งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร รวม 45,000 บำท 
   งบด ำเนินงำน รวม 20,000 บำท 
    ค่ำใช้สอย รวม 20,000 บำท 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
     โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล จ านวน 20,000 บาท 

   งบรำยจ่ำยอ่ืน รวม 25,000 บำท 
     ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ  จ านวน 25,000 บาท 
 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน รวม 80,000 บำท 
   งบด ำเนินงำน รวม 80,000 บำท 
    ค่ำตอบแทน รวม 80,000 บำท 
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 80,000 บาท 
  งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 200,000 บำท 
   งบด ำเนินงำน รวม 170,000 บำท 
    ค่ำใช้สอย รวม 100,000 บำท 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
     โครงการตรวจสอบสายไฟฟ้าในครัวเรือน จ านวน 20,000 บาท 

     โครงการจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 5,000 บาท 

     โครงการจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 5,000 บาท 

     โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอุทกภัย จ านวน 20,000 บาท 

 
 

   
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และประชาชนในพื้นท่ี 

จ านวน 30,000 บาท 

 
 

   
โครงการอบรมกฎจราจร รณรงค์กวดขันการสวมหมวกนิรภัย 
โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

จ านวน 
จ านวน 

10,000 
10,000 

บาท 
บาท 

    ค่ำวัสดุ รวม 70,000 บำท 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

 
 

  
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
วัสดุอื่น 

จ านวน 
จ านวน 

40,000 
20,000 

บาท 
บาท 

   งบลงทุน รวม 30,000 บำท 
    ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 30,000 บำท 
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 30,000 บาท 

 แผนงำนสำธำรณสุข 
  งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น รวม 529,000 บำท 
   งบด ำเนินงำน รวม 369,000 บำท 

 
 

  
ค่ำตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์กับ อปท. 

รวม 144,000 บำท 



๙ 
ค่ำใช้สอย 

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 

 

   

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า เพื่ออุปโภคบริโภค  
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
โครงการป้องกันและควบคุมโรงพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ 

จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 

15,000 
50,000 
50,000 

 

บาท 
บาท
บาท 
 

     โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 10,000 บาท 

    ค่ำวัสดุ รวม 100,000 บำท 

 
 

  
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 

จ านวน 100,000 บาท 

   งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บำท 
    เงินอุดหนุน รวม 160,000 บำท 
    เงินอุดหนุนเอกชน       
     โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 160,000 บาท 
 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ รวม 20,000 บำท 
   งบด ำเนินงำน รวม 20,000 บำท 
    ค่ำใช้สอย รวม 20,000 บำท 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
     โครงการฝึกอบรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ จ านวน 20,000 บาท 
 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน รวม 45,000 บำท 
   งบด ำเนินงำน รวม 30,000 บำท 
    ค่ำใช้สอย รวม 30,000 บำท 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
     โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นส าหรับประชาชน จ านวน 30,000 บาท 

   งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บำท 
    เงินอุดหนุน รวม 15,000 บำท 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

 
 

   
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะ
เกษ (ศป.ปส.จ.ศรีสะเกษ) 

จ านวน 5,000 บาท 

 
 

   
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอกันทรา
รมย์ (ศป.ปส.อ.กันทรารมย์) 

จ านวน 10,000 บาท 

 แผนงำนกำรเกษตร 
  งำนส่งเสริมกำรเกษตร รวม 50,000 บำท 
   งบด ำเนินงำน รวม 50,000 บำท 
    ค่ำใช้สอย รวม 50,000 บำท 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
     โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเกษตร กลุ่มสตรี จ านวน 50,000 บาท 

  งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ รวม 240,000 บำท 



๑๐ 
   งบด ำเนินงำน รวม 240,000 บำท 
    ค่ำใช้สอย รวม 240,000 บำท 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
 

   
โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเฉลิมพระ
เกียรติ ฯ 

จ านวน 100,000 บาท 

     โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ จ านวน 90,000 บาท 

     โครงการร่วมรณรงค์ก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า จ านวน 50,000 บาท 

      
แผนงำนงบกลำง 

 งบกลำง รวม 5,763,760 บำท 
  งบกลำง รวม 5,763,760 บำท 
   งบกลำง รวม 5,763,760 บำท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 86,930 บาท 
   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 3,000 บาท 
   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 4,032,000 บาท 
   เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 1,084,800 บาท 
   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 18,000 บาท 
   ส ารองจ่าย จ านวน 289,030 บาท 
   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    เงินสมทบ (สปสช.) จ านวน 100,000 บาท 

   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 150,000 บาท 
       
ผู้อ านวยการกองคลังอบต.ดูน 
(นางสาวเกษมณี แสงสกุล) 

- เรียนท่ำนประธำนสภำ อบต.ดูน คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำ อบต.ดูน ทุกท่ำนและ 
ผู้เข้ำร่วมประชุมสภำ อบต.ดูน   ทุกท่ำน นำงสำวเกษมณี  แสงสกุล   ผู้อ ำนวยกำรกอง
คลังอบต.ดูน    ขอชี้แจงรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป    ดังนี้ค่ะ 

 
 

 
งำนบริหำรงำนคลัง รวม 485,200 บำท 

   งบด ำเนินงำน รวม 474,200 บำท 
    ค่ำตอบแทน รวม 129,200 บำท 

 
 

  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 80,000 บาท 

    ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 
    เงินช่วยเหลือบุตร จ านวน 13,200 บาท 
    ค่ำใช้สอย รวม 220,000 บำท 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 50,000 บาท 

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

     โครงการจัดท าหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 50,000 บาท 



๑๑ 
     โครงการอบต.ดูนเคลื่อนที่สัญจร จ านวน 20,000 บาท 

    ค่ำวัสดุ รวม 115,000 บำท 
    วัสดุส านักงาน จ านวน 65,000 บาท 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 
    ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 10,000 บำท 
    ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท 
   งบลงทุน รวม 11,000 บำท 
    ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 11,000 บำท 
    ครุภัณฑ์ส านักงาน       
     ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน  จ านวน 11,000 บาท 

 
ผู้อ านวยการกองศึกษาอบต.ดูน 
(นายส่งสุข   สมบูรณ์) 

- เรียนท่ำนประธำนสภำ อบต.ดูน คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำ อบต.ดูน ทุกท่ำนและ 
ผู้เข้ำร่วมประชุมสภำ อบต.ดูน   ทุกท่ำน นำยส่งสุข   สมบูรณ์   ผู้อ ำนวยกำรกองศึกษำ 
อบต.ดูน    ขอชี้แจงรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป    ดังนี้ครับ 
 

แผนงำนกำรศึกษำ 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ รวม 2,732,110 บำท 
 งบบุคลำกร รวม 2,732,110 บำท 
  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 2,732,110 บำท 
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,421,454 บาท 
  เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 24,000 บาท 
  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
  เงินวิทยะฐานะ จ านวน 84,000 บาท 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 634,116 บาท 
  เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 17,940 บาท 
 งบด ำเนินงำน รวม 456,000 บำท 
  ค่ำตอบแทน รวม 151,000 บำท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 100,000 บาท 
  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 15,000 บาท 
  ค่ำใช้สอย รวม 175,000 บำท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 80,000 บาท 

    โครงการจัดงานนิทรรศการและร่วมงานต่างๆ จ านวน 30,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 60,000 บาท 
   ค่ำวัสดุ รวม 130,000 บำท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 



๑๒ 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 52,600 บำท 
   ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 52,600 บำท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เก้าอ้ีส านักงาน 

 จ านวน 1,600   บาท 

    จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน 6,000 บาท 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

    จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 15,000 บาท 

 งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ รวม 1,645,610 บำท 
  งบด ำเนินงำน รวม 825,610 บำท 
   ค่ำใช้สอย รวม 371,470 บำท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 16,770 บาท 

    ค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวน 11,700 บาท 

    ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จ านวน 66,300 บาท 

    ค่าหนังสือเรียน จ านวน 7,800 บาท 

    ค่าอาหารกลางวันส าหรับ ศพด.สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดูน จ านวน 191,100 บาท 

    ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 7,800 บาท 

    โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 70,000 บาท 

   ค่ำวัสดุ รวม 454,140 บำท 
   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 454,140 บาท 
  งบลงทุน รวม 28,000 บำท 
   ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 28,000 บำท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
   จัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอ้ี จ านวน  28,000   บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 792,000 บำท 
   เงินอุดหนุน รวม 792,000 บำท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านดูนสิมตามโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน 

จ านวน 444,000 บาท 

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองมะแซวตามโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน 
 

จ านวน 348,000 บาท 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
งำนกีฬำและนันทนำกำร รวม 100,000 บำท 
 งบด ำเนินงำน รวม 100,000 บำท 
  ค่ำใช้สอย รวม 100,000 บำท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       



๑๓ 
   โครงการจัดการแข่งขันกีฬาดูนเกมส์ต้านยาเสพติด จ านวน 100,000 บาท 

 งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 150,000 บำท 
  งบด ำเนินงำน รวม 150,000 บำท 
   ค่ำใช้สอย รวม 150,000 บำท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา จ านวน 10,000 บาท 

    โครงการฝึกอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 25,000 บาท 

    โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลงแขกเก่ียวข้าว จ านวน 25,000 บาท 

    โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “งานวันเนา” จ านวน 30,000 บาท 

    โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “บุญมหาชาติ” จ านวน 20,000 บาท 

    โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “บุญมหาสังฆทาน” จ านวน 20,000 บาท 

    โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ านวน 20,000 บาท 
ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 

- ขอสั่งพักกำรประชุมสภำ  อบต.ดูน   เป็นเวลำ  2.00  ชม.  เพ่ือพักรับประทำนอำหำร
กลำงวัน  เริ่มตั้งแต่เวลำ  11.00  - 13.00 น. 
 

เริ่มประชุม   เวลำ 13.00  น. 
 

ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 

-เมื่อถึงเวลำ2.00ชม.กำรพักประชุมสภำ ล ำดับต่อไปขอเริ่มกำรประชุมสภำอบต.ดูน  
ตำมวำระต่อไป ครับ 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.ดูน 
(นายรังสรรค์  บุษบา) 

- เรียนท่ำนประธำนสภำ อบต.ดูน คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำ อบต.ดูน ทุกท่ำนและ 
ผู้เข้ำร่วมประชุมสภำ อบต.ดูน  ทุกท่ำน ผมนำยรังสรรค์  บุษบำ   ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
อบต.ดูน    ขอชี้แจงรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป    ดังนี้ครับ 
 

แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,027,580 บำท 
 งบบุคลำกร รวม 1,075,580 บำท 
  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,075,580 บำท 
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 892,800 บาท 
  เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 3,780 บาท 
  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 120,000 บาท 
  เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 
 งบด ำเนินงำน รวม 925,000 บำท 
  ค่ำตอบแทน รวม 207,000 บำท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 150,000 บาท 
  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 15,000 บาท 
  ค่ำใช้สอย รวม 360,000 บำท 
  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       
   ค่าจ้างเหมาบริการ คนงานเครื่องสูบน้ า จ านวน 60,000 บาท 



๑๔ 
   

ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง(ส าหรับประเภทงานทางและอ่ืน 
ๆ) 

จ านวน 60,000 บาท 

   ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  จ านวน 20,000 บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

   โครงการจัดท าพิกัดแนวเขตต าบล จ านวน 20,000 บาท 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน  100,000   บาท 
   ค่ำวัสดุ รวม 358,000 บำท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 80,000 บาท 
   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 5,000 บาท 
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3,000 บาท 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 32,000 บำท 
   ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 32,000 บำท 

   
ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว 
เครื่องตัดหญ้า 

 จ านวน 9,500   บาท 

   
ครุภัณฑโ์รงงาน 
เครื่องเจีย/ตัด 

 จ านวน 5,500   บาท 

   เครื่องเชื่อม  จ านวน 13,000   บาท 
   แท่นตัดไฟเบอร์  จ านวน 4,000   บาท 

 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน รวม 2,248,900 บำท 
 งบลงทุน รวม 2,248,900 บำท 
  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รวม 2,248,900 บำท 
  อาคารต่าง ๆ     
   โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมังคลาราม  จ านวน 103,000  บาท 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค     
   ค่างานสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)   จ านวน 188,000  บาท 
   ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (ส าหรับประเภทงานอาคาร)   จ านวน 142,000  บาท 
   โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. (ถนนทางเข้าภายในส านักงาน อบต.ดูน)   จ านวน 434,000  บาท 
   โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ อบต.ดูน   จ านวน 490,000  บาท 
   โครงการก่อสร้างสนามกีฬา อบต.ดูน   จ านวน 290,000  บาท 
   โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ อบต.ดูน   จ านวน 102,000  บาท 
   โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ดูน   จ านวน 499,900  บาท 



๑๕ 
ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์)  

- เมื่อนำยก อบต.ดูนและหัวหน้ำส่วนรำชกำร/ผู้อ ำนวยกำรกองแต่ละกอง ได้แถลงร่ำง
ข้อบัญญัติฯงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖4  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ล ำดับ
ต่อไปมีสมำชิกสภำอบต.ดูน ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ 
 

มติที่ประชุมสภำ อบต.ดูน - รับทรำบ  และมีกำรอภิปรำยเป็นเวลำนำนพอสมควร ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วย
คะแนนเสียง  15เสียง รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีพ.ศ.๒๕๖
4 ขั้นรับหลักกำรมีสมำชิกสภำ ฯ เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน 16 คน 
  รับหลักกำร  จ ำนวน 15 เสียง 
  ไม่รับหลักกำร จ ำนวน    - เสียง 
  งดออกเสียง  จ ำนวน 1 เสียง 
 

ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 

-  เมื่อที่ประชุมสภำ อบต.ดูนได้มีมติรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี   
พ.ศ.๒๕64  (ในวำระ ขั้นรับหลักกำร)  เป็นเอกฉันท์แล้ว  ซึ่งเป็นกำรสมควรที่ประธำนสภำ 
อบต.ดูน ต้องส่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖4ให้คณะกรรมกำร
แปรญัตติฯ เนื่องจำกเป็นญัตติร่ำงข้อบัญญัติเกี่ยวกับกำรเงิน ซึ่งขอให้ที่ประชุมสภำ อบต.ดูน 
ก ำหนดระยะเวลำค ำแปรญัตติ  ต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ำ 24 ชม. นับแต่
สภำ อบต.ดูน รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2564(ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547  หมวด 
๓  ญัตติข้อ  45 และ 49) 
 

 3.2  เรื่อง กำรพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแปรญัตติ (ร่ำง) ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 

ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์)  
 

-ขอให้สมำชิกสภำ อบต.ดูน  เสนอชื่อ สกุล สมำชิกสภำเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
จ ำนวน  3  คนไม่เกิน 7 คน   โดยรับรองทีละคน   จึงขอเสนอให้ที่ประชุมเสนอกรรมกำร
แปรญัตติ  เพื่อท ำหน้ำที่เชิญครับ 
 

สมำชิกสภำ อบต.ดูน 
(นำยประดิษฐ์ วงศ์ใหญ่) 
 

กระผมขอเสนอ นำยทองดี   หมื่นสุข   สมำชิกสภำ อบต.ดูน  หมู่ที่ 3 ครับ 

สมำชิกสภำ อบต.ดูน 
(นำยบัลลังก์   ทองสุ) 
 

กระผมนำยบัลลังก์   ทองสุ  สมำชิกสภำอบต.ดูน  หมู่ที่ 7  ขอรับรองครับ 

สมำชิกสภำ อบต.ดูน 
(นำงค ำสิงห์   พรมเสนำ)  
 

ดิฉัน   นำงค ำสิงห์   พรมเสนำ สมำชิกสภำอบต.ดูน  หมู่ที่ 7  ขอรับรองค่ะ 

มติที่ประชุมสภำ อบต.ดูน -มติเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง     15เสียง  
สมำชิกสภำ ฯ เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน 16 คน 
 เห็นชอบ   จ ำนวน 15 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  จ ำนวน    - เสียง 
 งดออกเสียง  จ ำนวน 1 เสียง 

ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 

-ขอให้สมำชิกสภำ อบต.ดูน  เสนอชื่อ สกุล คัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติจึงขอเสนอให้ที่
ประชุมเสนอกรรมกำรแปรญัตติ  เพื่อท ำหน้ำที่ เชิญครับ 
 

สมำชิกสภำ อบต.ดูน 
(นำยบุญเริ่ม   พงษ์อ่อน)  

กระผมขอเสนอ  นำยณรงค์   แสงผำลำ   สมำชิกสภำ อบต.ดูน  หมู่ที่ 11  ครับ 
 
 

สมำชิกสภำ อบต.ดูน 
(นำยธงชัย    โสลุน) 
 

กระผม นำยธงชัย     โสลุนสมำชิกสภำอบต.ดูนหมู่ที่ 8  ขอรับรองครับ 



๑๖ 
สมำชิกสภำ อบต.ดูน 
(นำยทองดี     หมื่นสุข) 
 

กระผมนำยทองดี    หมื่นสุข   สมำชิกสภำอบต.ดูนหมู่ที่ 3   ขอรับรองครับ 

มตทิี่ประชุมสภำ อบต.ดูน -มติเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง     15เสียง  
สมำชิกสภำ ฯ เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน 16 คน 
 เห็นชอบ   จ ำนวน 15 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  จ ำนวน    - เสียง 
 งดออกเสียง  จ ำนวน 1 เสียง 
 

ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 

-ขอให้สมำชิกสภำ อบต.ดูน  เสนอชื่อ สกุล คัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติจึงขอเสนอให้ที่
ประชุมเสนอกรรมกำรแปรญัตติ  เพื่อท ำหน้ำที่ เชิญครับ 
 

สมำชิกสภำ อบต.ดูน  
(นำยธงชัย     โสลุน) 

กระผมขอเสนอ นำยบัลลังก์    ทองสุ   สมำชิกสภำ อบต.ดูน  หมู่ที่ 7  ครับ 

 

สมำชิกสภำ อบต.ดูน 
(นำยประดิษฐ์   วงศ์ใหญ่)  
 

กระผมนำยประดิษฐ์    วงศ์ใหญ่  สมำชิกสภำอบต.ดูนหมู่ที่  10  ขอรับรองครับ 

สมำชิกสภำ อบต.ดูน 
(นำงบังอร     ศรเพชร) 
 

ดิฉันนำงบังอร    ศรเพชรสมำชิกสภำอบต.ดูนหมู่ที่  4ขอรับรองค่ะ 

มตทิี่ประชุมสภำ อบต.ดูน -มติเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง     15เสียง  
สมำชิกสภำ ฯ เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน 16 คน 
 เห็นชอบ   จ ำนวน 15 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  จ ำนวน    - เสียง 
 งดออกเสียง  จ ำนวน 1 เสียง 
 
 
 

ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นายประมูล   พุฒพันธ์) 

- มีสมำชิกสภำ อบต.ดูน จะเสนอชื่อ สกุล  คณะกรรมกำรแปรญัตติอีกหรือไม่รอเป็น
เวลำนำนพอสมควร   

ที่ประชุมสภำ อบต.ดูน - ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติ  จ ำนวน  3   คน และเลขำนุ กำรจะ
ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติเพ่ือคัดเลือกประธำนกรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรแปรญัตติ  ให้ประชุมในวันที่  7  สิงหำคม  2563เวลำ  15.30 น.   ณ  
ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ตำมรำยชื่อนี้ 
          1. นำยทองดี      หมื่นสุข   สมำชิกสภำ  หมู่ที่ 3 
          2.นำยณรงค์      แสงผำลำ     สมำชิกสภำ  หมู่ที่ 11 
          3.นำยบัลลังก์    ทองสุ         สมำชิกสภำ  หมู่ที่ 7 
 

เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน 
(นำงปนัดชญำ   นำมวงศ์) 

- หลังจำกเลิกประชุมในวันที่ 7 สิงหำคม  2563 ดิฉันขอนัดประชุมคณะกรรมกำรแปร
ญัตติ 3 ท่ำน ได้แก ่         1. นำยทองดี      หมื่นสุข   สมำชิกสภำ  หมู่ที่ 3 
2.นำยณรงค์      แสงผำลำ     สมำชิกสภำ  หมู่ที่ 11 
3.นำยบัลลังก์    ทองสุ         สมำชิกสภำ  หมู่ที่ 7 
มำประชุมกันในเวลำ 15.30 น. ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน เพ่ือคัดเลือก
ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติ คะ 
 

คณะกรรมกำรแปรญัตติ - รับทรำบ 
 

 3.3  เรื่อง กำรพิจำรณำก ำหนดระยะเวลำกำรเสนอค ำแปรญัตติ (ร่ำง) ข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 



๑๗ 
ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 
 
 
เลขำนุกำร สภำ ฯ 
(นำงปนัดชญำ  นำมวงศ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์)  
 
 
 
 
สมำชิกสภำ อบต.ม.10 
(นำยประดิษฐ์  วงศ์ใหญ่) 
 
 

-ก่อนเข้ำสู่กำรพิจำรณำ ข้อ 3.3 เพ่ือเป็นกำรซักซ้อมควำมเข้ำใจ ขอเชิญเลขำนุกำรสภำ 
อบต.ดูนได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมำย และขั้นตอนกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564  เพ่ือให้กำรพิจำรณำด ำเนินไปด้วยควำม
เรียบร้อย ขอเชิญเลขำนุกำรสภำ ฯ ครับ  
 

-เรียน ท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนผู้บริหำร และท่ำนสมำชิกสภำ ฯ ทุกท่ำน  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 หมวด 3  
ข้อ 45 ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่ประชุมสภำท้องถิ่นต้องพิจำรณำสำมวำระแต่ที่ประชุมสภำ
ท้องถิ่น จะอนุมัติให้พิจำรณำ สำมวำระรวดเดียวก็ได้ (ในวรรคนี้ ได้แก่ ร่ำงข้อบัญญัติทั่วไป) 
วรรคสำม  ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ  จะพิจำรณำสำมวำระรวดเดียวไม่ได้ และในกำร
พิจำรณำวำระที่สอง  ให้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมง  นับ
แต่สภำท้องถิ่นมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ นั้น   
ข้อ 49วรรค 1 ก ำหนดว่ำ ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่สภำท้องถิ่นลงมติรับหลักกำรแล้วถ้ำจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ ให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำโดยละเอียด และที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะต้องก ำหนด
ระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติด้วย (ตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) 
    ภำยในระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติที่สภำท้องถิ่นก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง ผู้บริหำรท้องถิ่น
หรือสมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอค ำแปรญัตติ
ล่วงหน้ำเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรำยข้อและเสนอต่อประธำนคณะกรรมกำรแปร
ญัตติ ในกรณีสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับกำรเสนอญัตติ 
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติได้พิจำรณำแล้ว จะต้องเสนอร่ำงข้อบัญญัตินั้นตำมร่ำง
เดิมและตำมที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรำยงำนและบันทึกควำมเห็นยื่นต่อประธำนสภำ
ท้องถิ่น รำยงำนนั้นอย่ำงน้อยจะต้องระบุว่ำได้มีหรือไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อ
ใดบ้ำง กำรแปรญัตติและมติของคณะกรรมกำรแปรญัตติเกี่ยวด้วยกำรแปรญัตตินั้น เป็น
ประกำรใด กำรสงวนควำมเห็นของกรรมกำรแปรญัตติ   ตลอดจนกำรสงวนค ำแปรญัตติด้วย 
และให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งรำยงำนนั้นแก่สมำชิกสภำท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำ 24 ชม.ก่อนวัน
ประชุมพิจำรณำเว้นแต่กรณีต้องพิจำรณำเป็นกำรด่วน 
ข้อ 60 ห้ำมไม่ให้แปรญัตติรำยจ่ำยขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรำยจ่ำย หรือเปลี่ยน แปลงควำม
ประสงค์ของจ ำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่ำย เว้นแต่จะได้รับค ำรับรองจำกผู้บริหำรท้องถิ่น หรือ
ค ำแปรญัตตินั้นผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติส ำหรับ ข้อกฎหมำยอ่ืน ๆ จะชี้แจงในวำระที่
เกี่ยวข้องต่อไป  
 

-ในล ำดับต่อไป ขอเชิญที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนได้พิจำรณำก ำหนด
ระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติว่ำจะมีกำรให้ผู้บริหำรหรือสมำชิกสภำสำมำรถยื่นค ำแปรญัตติ
เป็นหนังสือโดยแปรญัตติเป็นรำยข้อเสนอต่อประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติได้จนถึงวันที่
เท่ำใดและเวลำเท่ำใด และส ำหรับกำรก ำหนดระยะเวลำต้องไม่น้อยกว่ำ 24 ชั่วโมง นับแต่
รับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564  ครับ   
 

-ขอเสนอให้ผู้บริหำรและสมำชิกสภำสำมำรถยื่นค ำแปรญัตติเป็นหนังสือรำยข้อเสนอต่อ
ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่  8-10 สิงหำคม  2563 ตั้งแต่เวลำ 08.30 
– 16.30 น. ของแต่ละวัน ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน เพ่ือคณะกรรมกำร
แปรญัตติจะได้ด ำเนินกำรประชุมและรำยงำนต่อประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน
ต่อไป  



๑๘ 
 
ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล  พุฒพันธ์) 
 

 

- มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่ หำกไม่มี ขอมติที่ประชุมเห็นชอบกำรก ำหนด
ระยะเวลำเปิดรับค ำแปรญัตติ ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  
2564   
 

มติที่ประชุมสภำ อบต.ดูน      -ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ ฯ ดังกล่ำวต่อ
คณะกรรมกำรแปรญัตติ  ในวันที่ 8 – 10 สิงหำคม  2563 ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. ถึง เวลำ 
16.30 น. ณ  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดรำชกำร   (ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547หมวด ๓ 
ญัตติข้อ 45 วรรคสำม) 

 
 

-มติเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง     15เสียง  
สมำชิกสภำ ฯ เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน 16 คน 
 เห็นชอบ   จ ำนวน 15 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  จ ำนวน    - เสียง 
 งดออกเสียง  จ ำนวน 1 เสียง 
 

 3.4  เรื่อง กำรพิจำรณำขอขยำยระยะเวลำกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ประจ ำปี 
พ.ศ. 2563 เพื่อพิจำรณำ (ร่ำง) ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564วำระท่ี 2 และวำระท่ี 3 

ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์)  
 

-ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนได้ประชุมเพ่ือพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2564  ซึ่งสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  ได้มีมติรับ 
หลักกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีควำมจ ำเป็นต้องขอขยำยระยะเวลำในกำรประชุมสมัย
สำมัญสมัยที่ 3 ประจ ำปี 2563 ออกไปอีก 15 วัน  นับตั้งแต่วันที่ 11 – 25 สิงหำคม 
2563  เพ่ือพิจำรณำวำระที่สอง ขั้นแปรญัตติฯ และ วำระที่ 3 ขั้นลงมติ  จึงขอให้ทำงสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ได้พิจำรณำเห็นชอบให้ขยำยระยะเวลำในกำรประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนครับ  
 

มตทิี่ประชุมสภำ อบต.ดูน -มติเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง     15เสียง  
สมำชิกสภำ ฯ เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน 16 คน 
 เห็นชอบ   จ ำนวน 15 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  จ ำนวน    - เสียง 
 งดออกเสียง  จ ำนวน 1 เสียง 
 

ที่ประชุมสภำ อบต.ดูน - ไม่มี 
 

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

-สมำชิกสภำ ฯ ท่ำนใดมีอะไรสอบถำมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ หำกไม่มีกระผมขอปิดกำร
ประชุมสภำ อบต.ดูนในครั้งนี้ 

เลิกประชุมเวลำ  
   

15.00  นำฬิกำ 

(ลงชื่อ)         ปนัดชญา  นามวงศ์     ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม 
                  (นางปนัดชญา  นามวงศ์) 

    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
 
 
 

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



๑๙ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนได้มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมนี้แล้ว เมื่อสมัยประชุม........สำมัญ................. 
สมัยที่  ...........3../2563.......  ครั้งที่...2......วันที่..........18 สิงหำคม 2563.............................. 

 
                        (ลงชื่อ) นายประมูล   พุฒพันธ์  

(นายประมูล   พุฒพันธ์) 
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

 
 


