
- ส ำเนำ - 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่ 

สมัยสำมัญ สมัยที่3/2562 คร้ังที่ 2 
เมื่อวันที่ 15  เดือน  สิงหำคม   พ.ศ. 2562 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่ 
ผู้มำประชุม 

ล ำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
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นายด่อง  จนัอ่อน 
นายบัวเรียน    ห้าวจนัทึก 
นายบุญจันทร์  มันสาบุญ 
นายภาณุวัฒน์  เฉียบแหลม 
นางสาวอุไรวรรณ  ดาเยอ 
นายบัวสี  ปัสสาวะสังข ์
นายถม  ค ากอง 
นายจ าปา    ปสัสาระกัง 
นายพนิ พินไธสง 
นายสดุตา  สารรัตน ์
นายส าเริง  แสงศิร ิ
นายหลง  สงฆัง 
นายอ  า  สงฆัง 
นายสมศรี  สงิห์เทพ 
นางสาวฑิฆัมพร  พรมดี 
นายฉลาด  บรรยง 
นายประยุทธ  แพไธสง 
นายหวัน  สีหามาตย ์
นายเลื อน  ศรีจันทร์ 
นายบุญโฮม  หลุ่มใส 
นายประยุทธ    ทดุปอ 
นางสาวกวนิตรา จนัอ่อน 
นางนวลออง  พินไธสง 
นางจารุวรรณ  ขันภักดี 
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล 

ผู้ไม่มำ 
นายส าเริง  แสงศิร ิ
นายหลง  สงฆัง 
นายประยุทธ  ทดุปอ 
 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต.ม.1 
สมาชิก อบต.ม.2 
สมาชิก อบต.ม.2 
สมาชิก อบต.ม.3 
สมาชิก อบต.ม.3 
สมาชิก อบต.ม.4 
สมาชิก อบต.ม.4 
สมาชิก อบต.ม.5 
สมาชิก อบต.ม.5 
สมาชิก อบต.ม.6 
สมาชิก อบต.ม.6 
สมาชิก อบต.ม.7 
สมาชิก อบต.ม.7 
สมาชิก อบต.ม.8 
สมาชิก อบต.ม.8 
สมาชิก อบต.ม.9 
สมาชิก อบต.ม.9 
สมาชิก อบต.ม.10 
สมาชิก อบต.ม.10 
สมาชิก อบต.ม.11 
สมาชิก อบต.ม.12 
สมาชิก อบต.ม.12 
ปลัด อบต.ดอนดู/่เลขาฯ 
 
สมาชิก อบต.ม.5 
สมาชิก อบต.ม6 
สมาชิก อบต.ม.10 
 

ด่อง  จันอ่อน 
บัวเรียน    ห้าวจันทึก 
บุญจันทร์  มนัสาบุญ 
ภาณุวัฒน์  เฉียบแหลม 
อุไรวรรณ  ดาเยอ 
บัวสี  ปสัสาวะสังข ์
------ลำออก------- 
จ าปา    ปัสสาระกัง 
พิน พินไธสง 
สุดตา  สารรัตน ์
-----ลำประชุม------- 
-----ลำประชุม------- 
อ  า  สงฆัง 
สมศรี  สิงห์เทพ 
ฑิฆัมพร  พรมดี 
ฉลาด  บรรยง 
ประยุทธ  แพไธสง 
หวัน  สีหามาตย ์
เลื อน  ศรีจันทร์ 
บุญโฮม  หลุ่มใส 
-----ลำประชุม------- 
กวินตรา จันอ่อน 
นวลออง  พินไธสง 
จารุวรรณ  ขันภักดี 
ทวีศักดิ์ บุญกุศล 
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ล ำดับที ่
 

ชื่อ  -  สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือชื่อ 
 

หมำยเหตุ 
 

1. 
2. 
3. 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
นางพชัรินทร์  สามคุ้มพิมพ ์
นางธัญณิชา  ห่อไธสง 
นางนันทชิา  ค าสอนจิก 

 
รองปลัด อบต. 
หัวหน้ส านักปลัด 
นักวิเคราะห์ 

 
พัชรินทร์  สามคุ้มพิมพ ์
ธัญณิชา  ห่อไธสง 
นันทชิา  ค าสอนจิก 

 

 

เริ่มประชุมเวลำ   09.00 น. 

ระเบียบวำระที่  1 เรื่องประธำนแจ้งใหท้ี่ประชุมทรำบ 

นายด่อง จนัอ่อน  กล่าวสวสัดีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ทุกท่าน ที ได้ให้ความร่วมมอืในการเข้าร่วมประชุมใน 
ประธานสภาฯ  วันนี้  

1. เป็นการประชุมสภาฯสมัยสามญั  สมัยที 3 ประจ าปี 2562 คร้ังที  2  เพื อ พิจารณา 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรบวันนี้เราจะพิจารณา 
กันในวาระที  2 แปรญัตติ  และวาระที  3 การลงมติ  
2. การประชุมในวันนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ได้ลาประชุม จ านวน 3 ท่าน คือ  

1. นายส าเริง  แสงศิริ  ส.อบต.ม. 5 
2. นายหลง  สงฆัง  ส.อบต.ม.6 
3. นายประยุทธ  ทดุปอ  ส.อบต.ม.10 

3. ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ หรือ
เปิดเป็นระบบสั น เพื อให้เกียรติที ประชุม ครับ 

ที่ประชุม   รับทรำบ 
 
ระเบียบวำระที่  2 เรื องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที  3/2562 คร้ังที  1 เมื อวันที  8 เดือนสิงหาคม  

2562 
 

นายด่อง จนัอ่อน  เชิญเลขานุการสภาฯได้อา่นรายงานการประชุมฯเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายทวีศักดิ์  บุญกุศล ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที  3/2562 คร้ังที  1   เมื อวันที  8  เดือน สิงหาคม 
 อบต./เลขาฯ  พ.ศ. 2562  จนครบทุกวาระ 
นายด่อง จนัอ่อน  ตามที ไดท้่านเลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  สมัยสามัญ ที   
ประธานสภาฯ  3/2562 คร้ังที  1  เมื อวันที   8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562   ไปแล้วนั้น คณะกรรมการสภาท้องถิ น 

ได้ตรวจ รายงานการประชุมแล้ว  จึงขอให้ที ประชุมตรวจดูวา่ต้องการแก้ไขถ้อยค าใดหรือไม่    เมื อ 
   ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ลงมติรับรองต่อไป มีสมาชิกทา่นใด 
   จะเพิ มเติมหรือแก้ไขอีกหรือไม่  เมื อไม่มีขอมติที ประชุม 
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มติที่ประชุม  ให้การรับรองเป็นเอกฉันทใ์นการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3/2562  คร้ังที่ 1  

เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  คร้ังที่  1  โดยมีมติรับรอง 19  เสียง  
ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวำระที่ 3  เรื่อง กระทู้ถำม   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวำระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 

1.1  รำยงำนผลกำรรับค ำแปรญัตติและรำยงำนมติของคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบญัญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

นายด่อง จนัอ่อน  ขอเชิญ นายฉลาด  บรรย  ประธานกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการรับค าแปรญัตติและ 
ประธานสภาฯ  รายงาน มติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที ประชุมสภาฯ อบต. 
นายฉลาด  บรรยง  ตามที ได้มีค าสั งแตง่ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ และที ประชุมคณะกรรมการได้ประชุม 
ประธานกรรมการแปรฯ และมีมติแล้วนั้น ขอเชิญเลขานกุารกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงต่อที ประชุม เชิญครับ 
น.ส.อุไรวรรณ  ดาเยอ ตามที สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมยัที  3/2562 เมื อวันที   
เลขาฯ   8  สิงหาคม 2562  ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี 2563  และที ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติคดัเลือกประธานฯและเลขานุการ 
คณะกรรมการแปรญัตติ ในการประชุม เมื อวันที  8  สงิหาคม 2562  ประกอบไปด้วย 
1. นายฉลาด  บรรยง   ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
2. นายสุดตา  สารรัตน์  ต าแหน่ง  กรรมการ  
3. นายบัวสี  ปัสสาวะสังข์  ต าแหน่ง  กรรมการ  
4. นายบัวเรียน  ห้าวจันทึก  ต าแหน่ง  กรรมการ  
5. น.ส.อุไรวรรณ   ดาเยอ  ต าแหน่ง  เลขานุการฯ 
 
เนื องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยข้อบังคับการประชมุสภาท้องถิ น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ มเติมถึงฉบับที  2 พ.ศ. 2554 ข้อ 50 ก าหนดว่า เมื อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว 
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตนิั้น ตามร่างเดิมและตามที ได้มีการแก้ไขเพิ มเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื นต่อประธานสภาท้องถิ น รายงานนัน้อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพิ มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ เกี ยวด้วยกับ 
การแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค า
แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ นสง่รายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ นไมน่้อยกว่า ยี สิบสี 
ชั วโมงก่อนวนัประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ นด้วย เพื อแถลง
ประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี ยวกับรายงานนัน้  
คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับค าแปรญัตติและมติที ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังนี้ 
1. ที ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ สมัยสามัญ สมัยที  3/2562 คร้ังที  1 เมื อวันที  8 
สิงหาคม 2562  มีมติให้ก าหนดระยะเวลายื นค าแปรญัตติ วันที  9-11 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 
- 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั วโมง โดยให้เสนอค าแปรญัตติ ได้ที ห้องส านักงานปลัด ผล 
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ปรากฏว่า ในช่วงเวลาดังกลา่ว ไม่มีผู้ใดมายื นค าแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯได้ประชุมกัน
แล้วมีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัตงิบประมาณฯตามร่างเดิมที ประธานสภาฯได้ส่งให้คณะกรรมการ
แปรญัตติไปพิจารณา 
2. ไม่มีการแก้ไขเพิ มเติมในตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมาณดังกลา่ว 
3. ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนค าแปรญัตติใดๆ 
จึงเรียนมา เพื อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ที่ประชุม   รับทรำบ 
 
ระเบียบวำระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
   5.1 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   วาระที่ 2 ขั้นแปญัตต ิ
 
นายด่อง จนัอ่อน  ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงขอ้ระเบียบ กฎหมาย 
ประธานสภาฯ 
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องไดแ้ก่ 
เลขานุการสภาฯ  1. พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  

พ.ศ. 2552 
- ในการพิจารณารา่งข้อบัญญัตฯิสมาชิกสภาฯจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจ านวนในรายการ 
มิได้ แต่อาจแปรญัตตไิด้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมไิด้เป็นรายจา่ยที่เปน็เงินส่งใช้ตน้เงนิกู้  
ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบญัญัติวาระทีส่อง ให้ปรึกษาเรียงล าดบัข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ 
หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เวน้แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอยา่งอื่น 
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้ 
เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินัน้อีก 

 
นายด่อง จนัอ่อน  เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯได้แถลงวา่ไม่มผีู้ใดยื่นค าแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญตัติ 
ประธานสภาฯ  ฯได้มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯตามรา่งเดิมที่ประธานสภาฯไดส้่งให้คณะกรรมการ 

แปรญัตติฯพิจารณา โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ฯ และไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนค าแปรญัตติใดๆ 

   จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติทีป่ระชุมวา่เห็นชอบกับรา่งข้อบญัญัติ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู ่ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ที่  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เสนอ โดยไม่มีการแปรญตัติใดๆและให้ผ่านวาระที่ 2 นี้ไปสู่ 
การพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป 
จึงเรียนมา เพื อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  19  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
 
นายด่อง จนัอ่อน  ที ประชุมมีมติเห็นชอบ 19  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปว่า คะแนนเสียงข้าง 
ประธานสภาฯ  มากครบจ านวนตามที กฎหมายก าหนด เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  

เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
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ดอนดู่ เสนอ โดยไม่มีการแปรญตัติใดๆและผา่นวาระที่ 2 ไปสู่การพิจารณาวาระที่ 3 ขั้นลงมติตอ่ไป 

  
   5.2 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   วาระที่ 3  ขั้นลงมติ 
 
นายด่อง จนัอ่อน  ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงขอ้ระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องไดแ้ก่ 
เลขานุการสภาฯ  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญตัิวาระทีส่าม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นจะไดล้งมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที ่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติวา่จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นายด่อง จนัอ่อน  มีสมาชิกสภาฯผู้ใดอยากจะให้มีมติให้มีการอภิปรายในวาระที่ 3 นี้หรือไม่ เมื่อไม่มีการขอให้ลงมติ 
ประธานสภาฯ  ให้มีการอภิปรายในวาระที่ 3 นี้ ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาฯ วา่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู ่ 

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปี  
พ.ศ. 2563 หรือไม่ 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563  จ านวน 19  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 

  
นายด่อง จนัอ่อน   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 19 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขอประกาศให้ทุกท่านได้ 
ประธานสภาฯ  ทราบวา่ คะแนนเสียงข้างมากครบจ านวนตามที่กฎหมายก าหนด สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ดอนดู่ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เรื่อง งบประมาณรายจา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   โดยมีมติเห็นชอบ 19 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1  
เสียง   ขอมอบให้เลขานุการสภาฯจัดส่งรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2563  ให้ 
นายอ าเภอหนองสองห้อง เพื อลงนามอนุมัติและนายก อบต.ดอนดู่ ประกาศใช้ต่อไป 
เนื องจากบัดนี้เวลา 12.00 น. แล้ว อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบั 
การประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ มเติมถึงฉบับที  2 พ.ศ. 2554 ข้อ 30 จึงหยุดพักการ 
ประชุมไว้ชั วคราว เพื อรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา  13.00 น.  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ประชุมต่อเวลำ 13.00 น. 
 

5.3 กำรพิจำรณำโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562 
นายด่อง จันอ่อน  ในวาระนี้ผมขอน าเสนอเร่ืองการโอน งบประมาณรายจ่ายฯรายละเอียดตาม 
ประธานสภาฯ  เอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน ดูไปพร้อมกันเลยนะครับ 

เดิม ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนดู่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562  แผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
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1) โครงการปรับปรุงต่อเติมเชื่อมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านกุดหว้า  

 จ านวน   100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการปรับปรุงต่อเติมเชื่อม 
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหวา้ โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบไปด้วย เชื่อมต่ออาคาร ท าการ 
มุงหลังคา ท ารั้วก้ัน ด าเนนิการตามรูปแบบที่  อบต.ดอนดู่   ก าหนด  
-เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1 หน้า 12 ล าดับที ่11 
 2) โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า จ านวน  150,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการก่อสร้างรั้วศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดหว้า  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วยเชื่อมต่ออาคาร ท าการมุงหลังคา ท าร้ัวกั้น ด าเนินการตามรูปแบบที่ อบต.
ดอนดู่ ก าหนด  
-เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 12 ล าดับที่ 10 
เนื่องจาก โครงการก่อสร้างรั้วศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า งบประมาณ 150,000.- บาท  
งบประมาณ ไม่เพียงพอ จึงขอโอนงบประมาณจากโครงการปรบัปรุงต่อเติมเชื่อมอาคารเรียนศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า  จ านวน   100,000.- บาท มาเพิ่มใน โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กบ้านกุดหว้า จ านวน  150,000.- บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น  250,000.- บาท 
ใหม่ 
1 ) โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า จ านวน  250,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการก่อสร้างรั้วศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดหว้า  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วยเชื่อมต่ออาคาร ท าการมุงหลังคา ท าร้ัวกั้น ด าเนินการตามรูปแบบที่ อบต.
ดอนดู่ ก าหนด  
-เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 12 ล าดับที่ 10 

 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  19  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
 

5.4 กำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562  
นายด่อง จันอ่อน  ในวาระนี้ผมขอน าเสนอเร่ืองการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯรายละเอียดตาม 
ประธานสภาฯ  เอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน ดูไปพร้อมกันเลยนะครับ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  ได้ 

ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ.2562  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ 
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ข้อ 2 ค่าจัดซื้อเคร่ืองเล่น  
DVD เพื่อจัดซื้อเคร่ือง เล่น DVD ขนาด 270x38.5x207 mm 0.95kg จ านวน 1  
เครื่องๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 1,500  บาท ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า  
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) 
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ  
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  
-หนังสือกระทรวงมหาหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 149 ล าดับที่ 20 (ผ.08) 
ในการนี้กองการศึกษาได้ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.2562   ข้อความใหม่ดังนี้ 
“แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ข้อ 2 ค่าจัดซื้อเคร่ืองเล่น DVD เพื่อจัดซื้อเคร่ือง เล่น  
DVD ขนาด 270x38.5x207 mm 0.95kg จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็น 
เงิน 3,000  บาท ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่ 
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) 
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-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ  
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  
-หนังสือกระทรวงมหาหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  

 
-เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 149 ล าดับที่ 20 (ผ.08)” 
 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  19  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
 
ระเบียบวำระที่  6 เรื่อง อื่นๆ 
นายด่อง จนัอ่อน  ในวาระนี้ก็อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกทา่นใด มีข้อสงสยัหรืออยากซักถามอะไรเพิ มเติม 
ประธานสภาฯ  หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดสงสยัหรือซักถามอะไร ผมขอปิดการประชุมครับ 
 
เลิกประชุมเวลำ   16.20  น. 
 

   ลงชื อ       ทวีศักดิ์  บุญกุศล         ผู้บันทึกรายงานการประชมุ 

                                            (นายทวีศักดิ์  บุญกุศล)  

                                               เลขานุการสภาฯ 
 

ลงชื อ        ด่อง จันอ่อน        ผู้ตรวจ 

               (นายด่อง   จนัอ่อน) 

        ประธานสภาฯ 

 

 

 

 

                 ตรวจแล้ว                สมบูรณ์ครบถ้วน  
    ไม่ครบถ้วน  แก้ไขเรื อง 1……………………………………... 
            2…………………………………….…. 
 

ลงชื อ    อุไรวรรณ ดาเยอ    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม          ลงชื อ    เลื อน  ศรีจันทร์    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

           (นางสาวอุไรวรรณ  ดาเยอ)               (นายเลื อน  ศรีจันทร์) 

 

ลงชื อ    หวัน  สีหามาตย์    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                                    (นายหวัน  สีหามาตย์) 

 
    

 



   
 


