
๑ 
-ส ำเนำ- 

บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 
สมัยประชุมวิสำมัญสมัยท่ี 3 (ครั้งที่ 1) ประจ ำปี พ.ศ. 2563 

เมื่อวันจันทร์ที ่7  เดือน  ธันวำคม 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. นำยบุญเริ่ม  พงษ์อ่อน 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   ศรเพ็ชร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 4 บังอร   ศรเพชร  
8. นำงค ำสิงห์   พรมเสนำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 7 ค ำสิงห์  พรมเสนำ  
9. นำยบัลลังก ์ ทองสุ        สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 7 บัลลังก์  ทองสุ         

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. นำยณรงค ์ แสงผำลำ        สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 11 ณรงค์  แสงผำลำ         
14. นำงคมข ำ อัมภรัตน์                          สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 14 คมข ำ  อัมภรัตน์                           
15 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  เลิศล  ำ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน (2) สุภัทรำ  เลิศล  ำ  
4 นำงหม่วย  กันภัย เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน หม่วย  กันภัย  
5 นำงปนัดชญำ นำมวงศ์ ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน ปนัดชญำ  นำมวงศ์  
6 นำงสำวบุณยนุช พลศักดิ์ หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด อบต.ดูน บุณยนุช  พลศักดิ์  
7 นำงสำวเกษมณี  แสงสกุล ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เกษมณี  แสงสกุล  
8 นำยรังสรรค์  บุษบำ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง รังสรรค์  บุษบำ  
9 นำยส่งสุข  สมบูรณ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ฯ ส่งสุข  สมบูรณ์  



๒ 
ผู้เข้ำร่วมประชุม(ต่อ) 

    เมื่อถึงก ำหนดเวลำนัดประชุมแล้ว เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน ได้ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำ  
    อบต.ดูน ที่ได้ลงชื่อไว้ เมื่อมีผู้มำประชุมครบองค์ประชุม เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน จึงได้ให้ 
    สัญญำณ เรียกสมำชิกสภำ อบต.ดูน เข้ำห้องประชุม 
 

ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 

- ได้ตรวจดูสมำชิกสภำ อบต .ดูน  ที่ เข้ำประชุมว่ำครบองค์ประชุมหรือไม่  (ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547  หมวด 2  กำรประชุม  
ข้อ 25 วรรคสอง)   เมื่อครบองค์ประชุมจึงได้ด ำเนินกำรประชุม  ตำมระเบียบต่ำง ๆ  ดังนี  
 

รองประธำนสภำอบต.ดูน 
(นำยค ำหล้ำ   สำยบุปผำ)  
 

- ได้เชิญประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนจุดธูปเทียน  บูชำพระรัตนตรัย   
 

ที่ประชุมสภำ อบต.ดูน 
  

- เคำรพประธำนสภำ อบต.ดูน  ไหว้พระ เสร็จแล้วนั่งประจ ำที่เตรียมให้ 

เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน 
(นำงปนัดชญำ   นำมวงศ์)            
 

-ได้อ่ำนประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  เรื่อง นัดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  
สมัยประชุมวิสำมัญสมัยที่ 3  (ครั งที่ 1) ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
 

เริ่มกำรประชุมเวลำ  09. 30 นำฬิกำ 
 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งให้ทรำบ 
   
 
 
 
ที่ประชุม 

- นำงอรวรรณ์  กิ่มเกลี ยง  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน หมู่ที่ 11 ได้ขอลำออกจำก
กำรเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน มีผลตั งแต่วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2563 เป็นต้น
ไป 
 

- รับทรำบ 
 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ดังนี้ 
 รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  สมัยประชุมวิสำมัญสมัยที่ 2 ครั งที่ 2 

ประจ ำปีพุทธศักรำช 2563 เมื่อวันพุธที่ 30  เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2563 
 

ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 

    - คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ อบต.ดูน ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ 
อบต.ดูนดังกล่ำวข้ำงต้นแล้วว่ำถูกต้อง เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน จึงได้ส ำเนำรำยงำนกำรประชุม
สภำ อบต.ดูน ดังกล่ำว ให้สมำชิกสภำ อบต.ดูน ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563 
เพ่ือให้สมำชิกสภำ อบต.ดูน ได้มีโอกำสตรวจดูก่อนเวลำประชุมไม่น้อยกว่ำหนึ่งวั น และเพ่ือให้

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

10 นำงหนูพูน  สำยบุบผำ ผู้ใหญ่บ้ำนอีปุ้ง ม.4 หนูพูล  สำยบุบผำ  
11 นำยค ำพูล  สำยบุบผำ คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ม.4 ค ำพูล สำยบุบผำ  
12 นำยรส  ศรเพ็ชร คณะกรรมกำรหมู่บ ้ำน ม.4 รส  ศรเพ็ชร  
13 นำยบุญพอง  วงศ์ชนะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน ม.4 บุญพอง วงศ์ชนะ  
14 นำยสุนทอน  ร่วมใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน ม.4 สุนทอน ร่วมใจ  
15 นำยธันณภณ เจ็ดจันทึก นิติกรช ำนำญกำร ธันณภณ เจ็ดจันทึก  
16 นำงธัญชนก  จงรักษ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร ธัญชนก จงรักษ์  



๓ 
สภำ อบต.ดูน รับรองรำยงำนกำรประชุม นั น  (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับ
กำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 2 กำรประชุมข้อ 33 วรรคแรก) 
 

มติที่ประชุมสภำ อบต.ดูน - รับทรำบ และไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่ำงใด  และมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง  
14  เสียงมีสมำชิกสภำ ฯ เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 15 คน 
  รับรองรำยงำนฯ   จ ำนวน 14 เสียง 
  ไม่รับรองรำยงำนฯ  จ ำนวน    - เสียง 
  งดออกเสียง   จ ำนวน   1 เสียง 
 

ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทรำบและพิจำรณำ 
 3.1  กำรพิจำรณำ เรื่อง กำรพิจำรณำกำรใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปี 2564 ครั้งที่ 1 

ประธำนสภำ อบต.ดูน  
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 

    - ส ำหรับวำระท่ี 3.1 เป็นกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปี 2564 
ครั งที่ 1 
     ในกำรนี   ขอเชิญนำงปนัดชญำ  นำมวงศ์  เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 
ชี แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ให้ที่ประชุมรับทรำบเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ ขอเชิญครับ  

เลขำนุกำรสภำ อบตดูน  
(นำงปนัดชญำ   นำมวงศ์) 

 

 - เรียนประธำนสภำ อบต.ดูน สมำชิกสภำ อบต.ดูน คณะผู้บริหำรฯและผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน ระเบียบกฎหมำยและหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับกำรขออนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินสะสม  มีดังนี  
          เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงเหมำะสมมี
ประสิทธิภำพ  ภำยใต้กรอบวินัยทำงกำรเงินกำรคลังที่ดี  และสอดคล้องกับสภำวะทำงเศรษฐกิจ
และสภำพสังคมในปัจจุบัน  จึงอำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรรับเงิน 
กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2560 ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ และสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐบำลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทำงปฏิบัติในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินสะสม ดังนี  
       ให้ถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินสะสมตำมระเบียบดังกล่ำว โดยตระหนักถึง
เจตนำรมณ์ของกำรก ำหนดให้มีเงินสะสมนั น ก็เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐำนะกำรเงิน
กำรคลังที่มั่นคง พร้อมที่จะรับภำระในกำรแก้ไขปัญหำที่จะเกิดขึ นกับประชำชนในอนำคตที่ไม่
อำจคำดกำรณ์ได้ หรือ น ำไปใช้เพ่ือกำรจัดบริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนให้ทั่วถึงและมีคุณภำพ 
ดังนั น จึงเห็นควรพิจำรณำใช้จำยเงินสะสมอย่ำงระมัดระวังเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อกำร
บริหำรงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ 

       1. ในกำรขอนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฎิบัติ ดังนี  
             1.1 ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่น ำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่งสมทบกอง
ทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท แล้วน ำไปหักรำยกำรเงินสะสม
ที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรหรือยังไม่ได้เบิกจ่ำย เพ่ือพิสูจณ์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ 
ปัจจุบันที่สำมำรถน ำไปใช้ได้ 
             1.2 ก่อนจะน ำเงินสะสมตำมจ ำนวนในข้อ 1.1 ไปใช้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กันเงินส ำรองเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน และค่ำ ใช้จ่ำยกรณีที่มีสำ
ธำรณภัย เกิดขึ นตำมควำมจ ำเป็น โดยให้ค ำนึงถึงสถำนะทำงกำรเงินกำรคลัง 



๔ 
2. ก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำเงินสะสมไปใช้จ่ำย

เพ่ือสนับสนุนนโยบำยของรัฐบำล ดังนี  
    2.1 โครงกำรหรือกิจกำรที่จะด ำเนินกำรต้องอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ด้ำนบริกำรชุมชนและสะงคม กิจกำรที่เป็นกำรเพ่ิมพูนรำยได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือกิจกำรที่ท ำขึ นเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน และเป็นไปตำม
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    2.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำเงินสะสมไปใช้จ่ำยตำมอ ำนำจหน้ำที่เพ่ือแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน  

                          ฯลฯ 
ทั งนี  ในกำรจัดท ำโครงกำรให้เป็นไปตำมศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ

แห่ง โดยพิจำรณำจำกยอดเงินสะสมที่เหลืออยู่หลังจำกได้ส ำรองไว้ส ำหรับรำยจ่ำยที่ก ำหนด และ
ต้องมีควำมพร้อมทั งด้ำนสถำนที่โครงกำรหรือกิจกำร ต้องไม่ซ  ำซ้อนกับโครงกำรที่ได้ท ำไว้แล้ว 
หรือที่ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐได้ด ำเนินกำรแล้ว ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 
ได้รับแจ้งถึงปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนทำงด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน ด้ำนกำรคมนำคมไม่
สะดวก อำจจะก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สินและขำดแคลนสถำนที่จอดรถบริเวณหำด
นำงเหงำซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ ส่งผลให้เกิดกำรขำดแคลนรำยได้ ประชำชน
ต้องกำรให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนเร่งด ำเนินกำร เพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำว องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดูน จึงมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรช่วยเหลือตำมควำมเดือดร้อนของประชำชน อำศัย
อ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บ
รักษำเงิน และกำรตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ภำยใต้บังคับข้อ 89 

ประธำนสภำ อบตดูน 
(นำยประมูล พุฒพันธ์) 

 

      - ในล ำดับต่อไป  ขอเชิญฝ่ำยบริหำรชี แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดูน  พิจำรณำต่อไป  ขอเรียนเชิญคณะฝ่ำยบริหำรครับ 

 นำยก อบต. ดูน 
(นำยทองแดง  แก้วมณี) 

 

     -เรียนประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ และ ผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  ขอแถลงให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำบว่ำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ได้ด ำเนินกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณเป็นไปโดยประหยัด 
รอบคอบและเป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีตั งไว้อย่ำงคุ้มค่ำเงินในกำรบริหำร
งบประมำณ ประหยัด และก่อเกิดประสิทธิภำพประสิทธิผลมำกที่สุดเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 
ให้เจริญก้ำวหน้ำและประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน 

ด้วยกระทรวงมหำดไทยได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหลำยแหล่งมีเงินสะสมหลังจำกที่ได้ส ำรองเป็นรำยจ่ำยที่จ ำเป็นไว้แล้ว เพียง
พอที่จะน ำมำใช้เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ และสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลได้โดยไม่กระทบต่อ
เสถียรภำพทำงกำรเงินกำรคลังในระยะยำว ดังนั น เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงเหมำะสมมีประสิทธิภำพภำยใต้กรอบวินัยทำง
กำรเงินกำรคลังที่ดี และสอดคล้องกับสภำวะทำงเศรษฐกิจและสภำพสังคมในปัจจุบัน 
ในฐำนะปลัดกระทรวงมหำดไทยจึงอำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  
ข้อ  89  ได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่นให้ใช้จ่ำยเงินสะสมในครั งนี  จ ำนวนทั งสิ น 



๕ 

  
 

                  ล ำดับต่อไปขอเชิญนำงสำวเกษมณี  แสงสกุล ผู้อ ำนวยกำรกองคลังองค์กำร 
           บริหำรส่วนต ำบลดูน ชี แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับสถำนะทำงกำรคลังขององค์กำรบริหำร 
           ส่วนต ำบลดูน  ขอเชิญครับ  
 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  
(น.ส.เกษมณี แสงสกุล) 

    - เรียน ประธำนสภำ ดิฉันนำงสำวเกษมณี  แสงสกุล ผู้อ ำนวยกำรกองคลังองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดูน ชี แจงรำยละเอียดดังนี ค่ะ 
          ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บ
รักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 “ข้อ 89 (1) 
(2) (3) (4)  ทั งนี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสม  โดยค ำนึงถึงฐำนะกำรเงินกำร
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภำพในระยะยำว” ส ำหรับรำยละเอียดประกอบกำร
ขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน อ ำเภอกันทรำรมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน  2563  (บำท)                 24,385,841.28  
หัก ทุนทรัพย์สิน                                  10,981,701.34    
รำยจ่ำยผัดส่งใบส ำคัญ                                    2,636.70    
รำยจ่ำยค้ำงจ่ำย                                1,777,683.77         12,762,021.81 
คงเหลือเงินสะสมก่อนหักตำมระเบียบ ฯ                               11,623,819.47 
หัก  ตำมระเบียบ ฯ ดังนี    
      กันส ำรองจ่ำยค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร 
      3 เดือน (883,345*3)                   

         
2,650,035.00 

 

      กันเงินร้อยละ10 ของงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีนั น (27,000,000*10%)    
     (เพ่ือเป็น คชจ.กำรบริหำรงำนและกรณี 
      มีสำธำรณภัย)            

 
2,700,000.00            

 
5,350,035.00 

       คงเหลือเงินสะสมที่น ำไปใช้จ่ำยได้                                          6,273,784.47 
 

 

ประธำนสภำ อบต.ดูน  
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 

     

      - ในล ำดับต่อไปขอเชิญนำยรังสรรค์  บุษบำ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดูน ชี แจงรำยละเอียดเกี่ยวโครงกำรที่จะขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปี 2564 ครั งที่ 1 
ขอเชิญครับ 
  

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  
(นำยรังสรรค์ บุษบษ) 

    - เรียนประธำนสภำ กระผมนำยรังสรรค์  บุษบำ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ชี แจงรำยละเอียดเกี่ยว
โครงกำรที่จะขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปี 2564 ครั งที่ 1  ดังนี ครับ 

 
บันทึกหลักกำรและเหตุผล 

ประกอบกำรใช้จ่ำยเงินสะสม ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 

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

งบประมำณรำยจ่ำยทั งสิ น  ยอดรวม  2,786,300 บำท  

2,786,300 บำท (สองล้ำนเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสำมร้อยบำทถ้วน)   ประกอบกับ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ขอรำยงำนยอดเงินสะสมที่น ำไปใช้ ได้ จ ำนวน  
6,279,784.47 บำท  (หกล้ำนสองแสนเจ็ดหม่ืนเก้ำพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บำทสี่สิบ
เจ็ดสตำงค์)  



๖ 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   ยอดรวม  2,786,300 บำท 

            แผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ            ยอดรวม  2,786,300 บำท 

เหตุผล 

เพ่ือใช้ในกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน และด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ ซึ่งเก่ียวกับ
ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม จึงขอเสนอใช้จ่ำยเงินสะสม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ครั งที่ 1  เพ่ือให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน พิจำรณำอนุมัติต่อไป 

                  ประมำณกำรรำยรับ 

กำรใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน อ ำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 

กำรใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 
ขององค์กำรบริหำส่วนต ำบลดูน อ ำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยจ่ำยจ ำแนกตำมแผนงำนด้ำนกำรเศรษฐกิจ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนทำงด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน ปัญหำกำร

คมนำคมไม่สะดวกท ำให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำรขำดแคลนรำยได้ 
 

งำน หมวดค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

รวม หน่วยงำนเจ้ำของ
งบประมำณ 

หมำยเหตุ 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื นฐำน 

2,786,300 2,786,300 กองช่ำง จ ำนวน 1 โครงกำร 
 

รวม 2,786,300 2,786,300   

 
   

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
 กำรใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่  1 

 ขององค์กำรบริหำส่วนต ำบลดูน อ ำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมีควำม
จ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้อง ปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื นฐำนให้ครบถ้วนและมีมำตรฐำน 
เพ่ือให้ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน บ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน 
ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในกำรจัดให้มีบริกำรสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดูน 

หมวดรำยรับ ประมำณกำรรำยรับตั้งไว้ รับจริง หมำยเหตุ 
 

เงินสะสม 
 

6,273,784.47 
 

6,273,784.47  
 

รวมทั้งสิ้น 6,273,784.47 6,273,784.47  



๗        หลักกำร 
            เพ่ือขออนุมัติสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ใช้จ่ำยเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564  ครั งที่ 1 รำยละเอียดดังนี  

กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 
แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
งำน ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
หมวด  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 

ล ำดับที่ 1.ประเภทโครงกำร กำรก่อสร้ำงหรือจัดให้มีถนนเพ่ือกำรคมนำคมขนส่งกำรเกษตร   
ชื่อโครงกำร  ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนดูน หมู่ที่ 1 (ถนนสำยทิศตะวันตกศำลำ
ประชำคมบ้ำนดูน) ปริมำณงำน ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 200 เมตร หนำ 0.15 
เมตร หรือมีพื นที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 800 ตำรำงเมตร  จ ำนวนเงินที่ใช้ 473,000 บำท 
ผู้รับผลประโยชน์ 682 คน หมู่บ้ำน 1 แห่ง (ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 61-65 เพ่ิมเติมครั ง
ที่ 4/2563 หน้ำที่ 11 ล ำดับที่ 23) 
 

ล ำดับที่ 2.ประเภทโครงกำร  กำรก่อสร้ำงหรือจัดให้มีถนนเพ่ือกำรคมนำคมขนส่งกำรเกษตร  
ชื่อโครงกำร ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองปลำกุ่ม หมู่ที่ 3 (ถนนสำยบ้ำนหนอง
ปลำกุ่ม – บ้ำนหนองถ่ม ต.หนองหัวช้ำง) ปริมำณงำน ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 
200.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 800 ตำรำงเมตร  จ ำนวน
เงินที่ใช้ 473,000 บำท ผู้รับผลประโยชน์ 277 คน หมู่บ้ำน 2 แห่ง (ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติมครั งที่ 4/2563 หน้ำที่ 12 ล ำดับที่ 24) 
 

ล ำดับที่ 3.ประเภทโครงกำร  กำรก่อสร้ำงหรือจัดให้มีถนนเพ่ือกำรคมนำคมขนส่งกำรเกษตร  
ชื่อโครงกำร ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนอีปุ้ง หมู่ที่ 4 (สำยบ้ำนอีปุ้ง – บ้ำนโนนสัง ต.
โนนสัง) ปริมำณงำน ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 180.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือมีพื นที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 720 ตำรำงเมตร  จ ำนวนเงินที่ใช้  429,000 บำท ผู้รับ
ผลประโยชน์ 439 คน หมู่บ้ำน 2 แห่ง (ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 61-65 เพ่ิมเติมครั งที่ 
4/2563 หน้ำที่ 12 ล ำดับที่ 25) 
 

ล ำดับที่ 4.ประเภทโครงกำร  กำรก่อสร้ำงหรือจัดให้มีถนนเพ่ือกำรคมนำคมขนส่งกำรเกษตร  
ชื่อโครงกำร ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก(ถนนรอบหนองไชวำลย์) บ้ำนสิม หมู่ที่ 7 ปริมำณงำน 
ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ระยะทำงยำว 700.00 เมตร หรือมีพื นที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 
3,500 ตำรำงเมตร  จ ำนวนเงินที่ใช้ 268,000 บำท ผู้รับผลประโยชน์ 582 คน หมู่บ้ำน 1 
แห่ง (ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิน่ 61-65 เพิ่มเติมครั งที่ 4/2563 หน้ำที่ 12 ล ำดับที่ 26) 
 

ล ำดับที่ 5.ประเภทโครงกำร  กำรก่อสร้ำงหรือจัดให้มีถนนเพ่ือกำรคมนำคมขนส่งกำรเกษตร  
ชื่อโครงกำร เกรดปรับแต่งผิวจรำจรหินคลุก บ้ำนหนองมะแซว หมู่ที่ 8 (สำยเอเอ-บ้ำนหนอง
ถ่ม),(สำย 226 – หน้ำโกดังไทยบ ำรุง) , (สำย 226 – หนองตำโมม) ปริมำณพื นที่ 7,340 
ตำรำงเมตร  จ ำนวนเงินที่ใช้ 16,400 บำท ผู้รับผลประโยชน์ 823 คน หมู่บ้ำน 2 แห่ง  
(ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติมครั งที่ 4/2563 หน้ำที่ 13 ล ำดับที่ 27) 
 

ล ำดับที่ 6.ประเภทโครงกำร  กำรก่อสร้ำงหรือจัดให้มีถนนเพ่ือกำรคมนำคมขนส่งกำรเกษตร  
ชื่อโครงกำร ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำยโรงเกลือ) บ้ำนหนองโน หมู่ที่ 10 ปริมำณ
งำน ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 180.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื นที่



๘ 
ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 720 ตำรำงเมตร  จ ำนวนเงินที่ใช้  429,000 บำท ผู้รับผลประโยชน์ 
302 คน หมู่บ้ำน 1 แห่ง (ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 61-65 เพ่ิมเติมครั งที่ 4/2563 หน้ำที่ 
13 ล ำดับที่ 28) 
 

ล ำดับที่ 7.ประเภทโครงกำร  กำรก่อสร้ำงหรือจัดให้มีถนนเพ่ือกำรคมนำคมขนส่งกำรเกษตร  
ชื่อโครงกำร ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทำงหลวงหมำยเลข 226-หนองคอน) บ้ำนหนอง
มะแซว  หมู่ที่ 8 ปริมำณงำน ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 88.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร หรือมีพื นที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 352 ตำรำงเมตร จ ำนวนเงินที่ใช้ 209,000 บำท ผู้รับ
ผลประโยชน์ 823 คน หมู่บ้ำน 2 แห่ง (ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 61-65  เพ่ิมเติมครั งที่ 
4/2563 หน้ำที่ 14 ล ำดับที่ 30)  
 

 ล ำดับที่ 8.ประเภทโครงกำร  กำรก่อสร้ำงหรือจัดให้มีถนนเพ่ือกำรคมนำคมขนส่งกำรเกษตร  
ชื่อโครงกำร ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นไปโลตัสเส้นทำงหลวง 226) บ้ำนสันติสุข  
หมู่ที่ 14 ปริมำณงำน ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 200.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือมีพื นที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 800 ตำรำงเมตร  จ ำนวนเงินที่ใช้ 474,000 บำท ผู้รับ
ผลประโยชน์ 302 คน หมู่บ้ำน 1 แห่ง (ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 61-65 เพ่ิมเติมครั งที่ 
4/2563 หน้ำที่ 14 ล ำดับที่ 30) 
 

ล ำดับที่ 9.ประเภทโครงกำร  กำรปรับปรุงหรือจัดให้มีถนน/ท่อระบำยน  ำเพื่อกำรเกษตร  
ชื่อโครงกำร ปรับเกรดแต่งผิวจรำจรหินคลุก (เส้นสวนหมำก) วำงท่อระบำยน  ำข้ำมถนน บ้ำนสิม  
หมู่ที่ 7  ปริมำณงำน ขนำดท่อเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 * 1.00 เมตร  จ ำนวน 7 ท่อน  จ ำนวน
เงินที่ใช้ 14,900 บำท ผู้รับผลประโยชน์ 582 คน หมู่บ้ำน 1 แห่ง  (ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 61-65 หน้ำที่ 13 ล ำดับที่ 31) 
          สรุป  ขออนุมัติสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ใช้จ่ำยเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ 

          พ.ศ. 2564 ครั งที่ 1 จ ำนวน 9 โครงกำร รวมงบประมำณ  2,786,300 บำท (สองล้ำนเจ็ด 
                                      แสนแปดหม่ืนหกพันสำมร้อยบำทถ้วน) 

 

ประธำนสภำ อบต.ดูน  
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 

      -มีสมำชิก อบต.ดูน ท่ำนใด จะสอบถำมเพ่ิมเติมเกี่ยวโครงกำรที่จะขออนุมัติจ่ำยขำดเงิน
สะสม ประจ ำปี 2564 ครั งที  1 หรือไม่ ขอเชิญได้ครับ 
  

สมำชิก สภำ ฯ ม. 10  
(นำยดิษฐ์  วงศ์ใหญ่) 

      -กระผม นำยประดิษฐ์  วงศ์ใหญ่ สมำชิก อบต.ดูน ม.10 ขอสอบถำม กรณี  โครงกำรล ำดับ
ที่ 1 ล ำดับที่ 2 และล ำดับที่ 8 มีปริมำณงำนเท่ำกันเหตุใดงบประมำณที่ใช้จ่ำยจึงไม่เท่ำกันครับ 
  

ประธำนสภำ อบต.ดูน  
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 

     -ขอเชิญ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง เป็นผู้ชี แจงรำยละเอียดขอเชิญครับ 
  

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  
(นำยรังสรรค์  บุษบำ) 
 

      -เรียน ที่ประชุมสภำ อบต.ดูน สำเหตุที่ท ำให้งบประมำณไม่เท่ำกันเนื่องจำกมีกำรเพ่ิมปริมำณ
งำน วำงท่อระบำยน  ำส ำหรับโครงกำรล ำดับที่ 8 ท ำให้งบประมำณเพ่ิมขึ นเล็กน้อย ครับ 
  

ที่ประชุม  
 

    - รับทรำบ 
  

ประธำนสภำ อบต.ดูน  
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 

    -ให้เวลำสมำชิกสภำ อบต.ดูน ได้พิจำรณำในรำยละเอียดเกี่ยวกับโครงกำรที่จะขออนุมัติจ่ำย
ขำดเงินสะสมครั งที่ 1  ประจ ำปี 2564 เป็นเวลำพอสมควร 
 



๙ 
มติที่ประชุมสภำ อบต.ดูน      -ที่ประชุมสภำ ฯ แสดงควำมคิดเห็นโครงกำรที่จะขออนุมัติ ใช้จ่ำยเงินสะสมครั งที่ 1  

ประจ ำปีงบประมำณ  2564  เป็นเวลำนำนพอสมควร  โดยไม่มีสมำชิกสภำ อบต.ดูน สอบถำม
หรือแก้ไขเพ่ิมเติมอีก และได้มีกำรขอมติที่ประชุม ขอควำมเห็นชอบเรื่องดังกล่ำว 
-มติเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง     14  เสียง  
สมำชิกสภำ ฯ เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน 15 คน 
 เห็นชอบ   จ ำนวน 14 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  จ ำนวน    - เสียง 
 งดออกเสียง  จ ำนวน 1 เสียง 
 

 3.2 กำรพิจำรณำเรื่อง กำรขอใช้ที่ดินในเขตพื้นที่ป่ำไม้ (ที่ดินสำธำรณะประโยชน์ )เพื่อ
ประโยชน์แก่พระพุทธศำสนำ  

ประธำนสภำ อบต.ดูน  
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 

    - ส ำหรับวำระที่ 3.2 เป็นกำรขอควำมเห็นชอบที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 
ขอใช้ที่ดินในเขตพื นที่ป่ำไม้ เพ่ือประโยชน์แก่พระพุทธศำสนำ คือ กำรก่อสร้ำงที่พักสงฆ์บ้ำนอีปุ้ง
เป็นวัด 
   ในกำรนี   ขอเชิญนำงหนูพูน  สำยบุบผำ  ผู้ใหญ่บ้ำน บ้ำนอีปุ้ง หมู่ที่ 4 ต ำบลดูน อ ำเภอ
กันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ชี แจงรำยละเอียด ให้ที่ประชุมรับทรำบเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบ ขอเชิญครับ  
 

ผู้ใหญ่บ้ำน ม.4 
(นำงหนูพูน  สำยบุบผำ) 

   - เรียนประธำนสภำ อบต.ดูน ดิฉันนำงหนูพูน  สำยบุบผำ  ผู้ใหญ่บ้ำน บ้ำนอีปุ้ง หมู่ที่ 4 
ต ำบลดูน อ ำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมดัวยคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ฯ ขอชี แจง
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรขอใช้ที่ดินในเขตพื นที่ป่ำไม้ (ที่ดินสำธำรณะประโยชน์) เพ่ือประโยชน์
แก่พระพุทธศำสนำ  ดังนี  
     สืบเนื่องจำก “ที่พักสงฆ์บ้ำนอีปุ้ง” เป็นศูนย์กลำงที่รวมจิตใจของหมู่บ้ำนในกำรประกอบ
พิธีกรรมต่ำง ๆ ประชำชนมีควำมผูกพันกับวัดตั งแต่เกิดจนกระทั่งตำย ดังนั น ประชำชน
ชำวบ้ำนอีปุ้ง หมู่ที่ 4  มีควำมประสงค์จะด ำเนินกำรให้ที่พักสงฆ์บ้ำนอีปุ้ง ซึ่งตั งอยู่ในพื นที่ป่ำ 
ตำม พ.ร.บ. ป่ำไม้ พ.ศ.  2484 เป็นไปตำมกฎกระทรวงกำรสร้ำง กำรตั ง กำรรวม กำรย้ำย 
และกำรยุบเลิกวัด กำรขอรับพระรำชทำน วิสุงคำมสีมำ และกำรยกวัดร้ำงขึ นเป็นวัดมีพระภิกษุ
อยู่จ ำพรรษำ พ.ศ. 2559 โดยต้องได้รับกำรอนุญำตให้ใช้ที่ดินในเขตป่ำไม้อย่ำงถูกต้องและ
เป็นลำยลักษณ์อักษรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
     บัดนี  ได้ผ่ำนขั นตอนกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำน บ้ำนอีปุ้ง หมู่ที่ 4 เรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ 11 เดือน พฤศจิกำยน 2563 และเสนอให้ที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 
ให้ควำมเห็นชอบในกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินสำธำรณะ ก่อนที่จะเสนอขออนุญำตจัดตั งวัดจำก
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดศรีสะเกษ เอกสำรประกอบค ำขออนุญำตประกอบด้วย  
1.โครงกำรขอใช้ที่ป่ำไม้เพ่ือสร้ำงวัด 
2.ประชำคมหมู่บ้ำนเรื่องขอใช้ที่ป่ำไม้เพ่ือสร้ำงวัด 
3.ภำพถ่ำยทำงอำกำศ (Google earth) แสดงบริเวณท่ีอนุญำต ฯ 
4.แผนผังแสดงสิ่งก่อสร้ำงของที่พักสงฆ์บริเวณที่ขออนุญำต ฯ 
5.แผนที่สังเขปบริเวณแสดงบริเวณท่ีขออนุญำต ฯ และพื นที่ใกล้เคียง 
6.แผนที่แสดงภูมิประเทศ มำตรำส่วน 1:50,000 แสดงบริเวณท่ีขออนุญำต ฯ  
7.ภำพถ่ำยเสนำสนะของที่พักสงฆ์ 
8.รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



๑๐ 
       ซึ่งในกำรขอใช้ที่ดินในเขตพื นที่ป่ำไม้จะต้องเสนอโครงกำร และเสนอญัตติให้ที่ประชุม
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ จึงเรียนมำเพ่ือโปรดให้ที่ประชุม
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนพิจำรณำต่อไป  หำกที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดูน มีมติให้ควำมเห็นชอบแล้ว โปรดจัดส่งรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 
และดิฉันจักได้รวบรวมเอกสำร ส่ง  ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดศรีสะเกษ โดยให้จัดส่ง
เอกสำรหลักฐำน ภำยในวันที่ 9 ธันวำคม  2563 เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำต่อไป 
 

ประธำนสภำ อบต.ดูน  
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 

    - ขอเชิญนิติกร ชี แจงรำยละเอียด ที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมสภำ อบต.ดูน พิจำรณำด้วย ขอ
เชิญครับ  
 

นิติกรช ำนำญกำร 
(นำยธันณภณ เจ็ดจันทึก) 

- เรียน ประธำนสภำ อบต.ดูน กระผม ขอเรียนที่ชี แจงที่ประชุม ดังนี  
บริเวณที่ตั งของที่พักสงฆ์บ้ำนอีปุ้ง ที่จะขออนุญำตก่อสร้ำงเป็นวัดนั น  เนื อที่ประมำณ 3 

ไร่เศษ  พื นที่บริเวณดังกล่ำวไม่มีสภำพเป็นป่ำไม้  แต่เป็นที่สำธำรณประโยชน์ที่ยังไม่มีกำรขึ น
ทะเบียนเป็นหนังสือส ำคัญส ำหรับที่หลวง (นสล.) ซึ่งมีหน่วยงำนท้องถิ่นร่วมกับนำยอ ำเภอ
กันทรำรมย์ มีหน้ำที่ดูแลตำม พ.ร.บ.ลักษณะท้องที่ พ.ศ. 2457 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) 
มำตรำ 122 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรดูแลรักษำและคุ้มครองป้องกันที่ดินอัน
เป็นสมบัติของแผ่นดิน  พ.ศ. 2544 และพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) มำตรำ 67 และ มำตรำ 68  

ดังนั น ในกำรขอใช้พื นที่ดังกล่ำวเพ่ือก่อสร้ำงเป็นวัดจะต้องขอควำมเห็นชอบต่อสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน และต้องผ่ำนกำรประชุมประชำคมชำวบ้ำนผู้ใช้ประโยชน์ ยินยอม
ให้น ำที่สำธำรณประโยชน์แปลงดังกล่ำว 

ประธำนสภำ อบต.ดูน  
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 

-  ให้เวลำสมำชิกสภำ อบต.ดูน ได้พิจำรณำในรำยละเอียดเกี่ยวกับ กำรให้ควำมเห็นชอบกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินในเขตพื นที่ป่ำไม้ (ที่ดินสำธำรณประโยชน์) เพ่ือประโยชน์แก่พระพุทธศำสนำ  
บ้ำนอีปุ้ง หมู่ที่ 4 ต ำบลดูน  อ ำเภอกันทรำรมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  
 

มติที่ประชุมสภำ อบต.ดูน -ที่ประชุมสภำ ฯ แสดงควำมคิดเห็น เกี่ยวกับกำรให้ควำมเห็นชอบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต
พื นที่ป่ำไม้ (ท่ีดินสำธำรณประโยชน์) เพ่ือประโยชน์แก่พระพุทธศำสนำ  บ้ำนอีปุ้ง หมู่ที่ 4 ต ำบล
ดูน  อ ำเภอกันทรำรมย์  จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเวลำนำนพอสมควร  โดยไม่มีสมำชิกสภำ อบต.
ดูน สอบถำมหรือแก้ไขเพ่ิมเติมอีก และได้มีกำรขอมติที่ประชุม ขอควำมเห็นชอบเรื่องดังกล่ำว 
-มติเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง     14  เสียง  
สมำชิกสภำ ฯ เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน 15 คน 
 เห็นชอบ   จ ำนวน 14 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  จ ำนวน    - เสียง 
 งดออกเสียง  จ ำนวน 1 เสียง 
 

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

-สมำชิกสภำ ฯ ท่ำนใดมีอะไรสอบถำมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  หำกไม่มีกระผมขอปิดกำร
ประชุมสภำ อบต.ดูน ในครั งนี  
 

เลิกประชุมเวลำ  
   

12.30  นำฬิกำ 

 
 
 

 
(ลงชื่อ)           ปนัดชญา  นามวงศ์     ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม 

                  (นางปนัดชญา  นามวงศ์) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

(ลงชื่อ)        ณรงค์  แสงผาลา      ผูต้รวจรายงานการประชุม 
               (นายณรงค์   แสงผาลา) 



๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)      ประดิษฐ์  วงศ์ใหญ่    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายประดิษฐ์   วงศ์ใหญ่) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
 

(ลงชื่อ)        ปัญญา  คงสิม         ผูต้รวจรายงานการประชุม 
              (นายปัญญา  คงสิม) 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
 


