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รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่ 
สมัยสำมัญ สมัยที่ 1/2564  

วันที่  11  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่ 

ผู้มำประชุม 
ล ำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
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นำยด่อง  จันอ่อน 
นำยบัวเรียน    ห้ำวจันทึก 
นำยบุญจันทร์  มันสำบุญ 
นำยภำณุวัฒน์  เฉียบแหลม 
นำงสำวอุไรวรรณ  ดำเยอ 
นำยบัวสี  ปัสสำวะสังข์ 
นำยจ ำปำ    ปัสสำระกัง 
นำยพิน พินไธสง 
นำยสุดตำ  สำรรัตน์ 
นำยส ำเริง  แสงศิริ 
นำยหลง  สงฆัง 
นำยอ่ ำ  สงฆัง 
นำยสมศรี  สิงห์เทพ 
นำงสำวฑิฆัมพร  พรมดี 
นำยประยุทธ  แพไธสง 
นำยหวัน  สีหำมำตย์ 
นำยเลื่อน  ศรีจันทร์ 
นำยบุญโฮม  หลุ่มใส 
นำยประยุทธ    ทุดปอ 
นำงสำวกวินตรำ จันอ่อน 
นำงนวลออง  พินไธสง 
นำงจำรุวรรณ  ขันภักดี 
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล 

ผู้ไม่มำ 
นายบุญจันทร์  มันสาบุญ 
นายภาณุวัฒน์  เฉียบแหลม 
 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต.ม.1 
สมาชิก อบต.ม.2 
สมาชิก อบต.ม.2 
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.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 
 
ส.อบต.ม.1 
ส.อบต.ม.2 
 

ด่อง  จันอ่อน 
บัวเรียน    ห้าวจันทึก 
บุญจันทร์  มนัสาบุญ 
ภาณุวัฒน์  เฉียบแหลม
อุไรวรรณ  ดาเยอ 
บัวสี  ปสัสาวะสังข ์
.................................... 
พิน พินไธสง 
สุดตา  สารรัตน ์
ส าเริง  แสงศิร ิ
..................................... 
อ  า  สงฆัง 
สมศรี  สิงห์เทพ 
ฑิฆัมพร  พรมดี 
ประยุทธ  แพไธสง 
หวัน  สีหามาตย ์
เลื อน  ศรีจันทร์ 
บุญโฮม  หลุ่มใส 
ประยุทธ    ทุดปอ 
กวินตรา จันอ่อน 
นวลออง  พินไธสง 
จารุวรรณ  ขันภักดี 
ทวีศักดิ์ บุญกุศล 
 
 

 
 

 
 
 
 

ลำประชุม 
 
 
 

ลำประชุม 
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ล ำดับที ่
 

ชื่อ  -  สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือชื่อ 
 

หมำยเหตุ 
 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

 
 

 
 

 

 
เริ่มประชุมเวลำ   09.30 น. 

ระเบียบวำระที่  1 เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ 

นายด่อง จนัอ่อน  กล่าวสวสัดีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ทุกท่าน ที ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมใน 
ประธานสภาฯ  วันนี้ และชี้แจงรายละเอียด 

1. ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้ประกาศสมัยประชมุสมัยที  1 ประจ าปี 2564 เมื อคราว
สมัยประชุมสามญัสมัยที  4/2563  เมื อวันที  12 พฤศจิกายน 2563  ในวันที  1-15 กุมภาพันธ์ 2564 
ซึ งได้ก าหนดประชุมในวันนี้ คือวันที  11 กุมภาพันธ์ 2564  

2. การประชุมในวันนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ลาประชุม จ านวน 2 ท่าน คือ  
1. นายจ าปา  ปัสสาระกัง    ส.อบต.ม.4 

    2. นายหลง  สงฆงั    ส.อบต.ม.6 
3. ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ หรือเปิด

เป็นระบบสั น เพื อให้เกียรติที ประชุม ครับ 
4. ประกาศเจตจ านงสุจริตผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 
 

ระเบียบวำระที่  2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1/2564 
   เมื่อวันที่  14  เดือน มกรำคม พ.ศ.2564 
นายด่อง จนัอ่อน  ได้เชิญเลขานุการสภาฯอา่นรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  
นายทวีศักดิ์  บุญกุศล ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมยัที  1/2564  เมื อวันที  14  เดือน มกราคม 
ปลัด อบต./เลขาฯ  พ.ศ. 2564 จนครบทุกวาระ 
นายด่อง จนัอ่อน  ตามที ไดท้่านเลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  สมัยวสิามัญ สมัยที   
ประธานสภาฯ  1/2564  เมื อวันที  14 มกราคม 2564    ไปแล้วนั้น คณะกรรมการสภาท้องถิ นได้ตรวจ 
   รายงานการประชุมแล้ว  จึงขอให้ที ประชุมตรวจดูวา่ต้องการแก้ไขถ้อยค าใดหรือไม่    เมื อ 
   ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ลงมติรับรองต่อไป มีสมาชิกทา่นใด 
   จะเพิ มเติมอีกหรือไม่  เมื อไม่มีขอมติที ประชุม 
 
มติที่ประชุม  ให้การรับรองเป็นเอกฉันทใ์นการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   

เมื่อวันที่ 14  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564  
ระเบียบวำระที่ 3  เรื่อง กระทู้ถำม   (ไม่มี) 
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ระเบียบวำระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวำระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
   5.1 กำรก ำหนดสมัยประชุมสมยัสำมัญ ประจ ำปี 2564 
นายทวีศักดิ์  บุญกุศล อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการสภาฯ  และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที  5) พ.ศ. 2546 และระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ มเติมถึง ฉบับที  2)  
พ.ศ. 2554  หมวด 2 การประชุมข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาสามัญประจ าปี ระยะเวลา
และวันเริ มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภา
ท้องถิ นน าปรึกษาในที ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี จะก าหนดไม่เกิน 15 วัน   

นายด่อง จนัอ่อน  ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าเราจะก าหนดแบบใดเชิญครบั 
ประธานสภาฯ 
นางสาวอุไรวรรณ ดาเยอ ขอเสนอดังนี้ค่ะ  
ส.อบต.ม.2  สมัยที  1 วันที  1 – 15 กุมภาพนัธ์   

สมัยที  2 วันที   15 –30 พฤษภาคม 
สมัยที  3 วันที   1 – 15  สิงหาคม 
สมัยที  4 วันที  1 – 15 พฤศจิกายน   
และก าหนดสมยัประชุมสมัยแรกของปีถัดไปคือ 
สมัยที  1 วันที  1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
  

นายด่อง จนัอ่อน  มีสมาชิกทา่นใดเสนอเพิ มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากที ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับรองสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564 คือ 
   สมัยที่ 1 วันที่ 1 – 15 กุมภำพันธ์   

สมัยที่ 2 วันที่  15 –30 พฤษภำคม 
สมัยที่ 3 วันที่  1 – 15  สิงหำคม 
สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 15 พฤศจิกำยน  
และก ำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไปคือ 
สมัยที่ 1 วันที่ 1 – 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 
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5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัต ิองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เรื่อง การควบคุมการ 
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2564 
 

นายด่อง  จนัอ่อน  การพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสนุัขและ  
ประธานสภาฯ  แมว พ.ศ.2564 รายละเอียดขอเชิญท่านปลัดไดช้ี้แจงวาระในการประชุมครับ 
 
นายทวีศักดิ์  บุญกุศล ส าหรับการพิจารณาข้อบัญญัติ เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2564  ใช้บังคับ 
เลขานุการสภาฯ  เฉพาะต าบลดอนดู่เทา่นัน้ ในการพิจารณาสมาชิกสภาสามารถพจิารณาสามวาระรวดได้ ในการ 

พิจารณา สามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ง่ในสามของ 
 จ านวนผู้ที่อยู่ในประชุมจะเปน็ผูเ้สนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ 

   รวดแล้ว การพิจารณาวาระทีส่องนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเปน็กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย 
   ให้ประธานทีป่ระชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ 
   ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2547และแก้ไขเพิ่มเติมถ่ง  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
   ข้อ 45  
 
น.ส.อุไรวรรณ ดาเยอ ขอเสนอพิจารณาข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 
สมาชิก อบต.ม.2  และแมว พ.ศ.2564 ขอเสนอพิจารณาสามวาระรวด ค่ะ 
ผู้รับรอง   1. นายภานวุัฒน์ เฉียบแหลม สมาชิก อบต.ม.2 
   2. นายส าเริง แสงศิริ  สมาชิก อบต.ม.5 
   3. นายสุดตา สารรัตน์ สมาชิก อบต.ม.5 
   4. นายหลง  สงฆงั  สมาชิก อบต.ม.6 
   5. นางฑิฆัมพร เทศไธสง สมาชกิ อบต.ม.7 
   6. นายประยทุธ  แพไธสง  สมาชิก อบต.ม.8 
   7. นายเลื่อน  ศรีจันทร์  สมาชกิ อบต.ม.9 
   8. นางจารุวรรณ  ขันภักดี  สมาชิก อบต.ม.12 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด 
 
   วาระที่ 1 รับหลักการ 
 
นายด่อง จนัอ่อน  ส าหรับในวาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ ขอให้ทางเลขาฯ สภา ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมาย 
ประธานสภาฯ  ต่างๆ ที่เก่ียวข้องครับ 
 
นายทวีศักดิ์  บุญกุศล       ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  ได้เสนอญัตติข้อบัญญัติ จ านวน 1 เรื่อง นั้น  
เลขานุการสภาฯ  เพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาออกข้อบัญญัติเพื่อใช้ควบคุมในพื้นทีต่ าบลดอนดู่หรือเป็นข้อบังคับต าบล   
   เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่เข้าลักษณะต้องมีการควบคุมภายในเขต 
   พื้นที่ต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  โดยด าเนนิการตามพระราชบญัญัติสาธารณสุข  
   พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นการควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการท าของบุคคล  

ที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญและกระทบต่อราษฎรในพื้นที่ มิให้ได้รับความเดือดร้อนจากผลการกระท านัน้  
เพื่อให้มี ข้อบัญญัติว่าด้วยการการควบคมุการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2564 บังคับใช้ในเขต 
พื้นที ่
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ต าบลดอนดู่ ตามพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55  

 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
เงื่อนไขของกิจการ ที่ต้องมีการควบคุม ประกอบมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 

 และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.246 ซ่่งจ าเป็นต้องตรา 
 ข้อบังคับต าบล เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกจิการที่เข้าลักษณะต้องมีการควบคุม 

ภายในเขตพื้นที่ต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลดอดนดู่  ซ่่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535  ให้ 
กระท าไดโ้ดยการตราเปน็ข้อบญัญัติ จ่งได้ตราข้อบัญญัติข่้น 

    ดังนั้น  จง่อยากให้สภาท้องถิ่นได้พิจารณาการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ตาม 
   พระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบให้พิจารณาครับ 
นายด่อง จนัอ่อน  จากที่เราได้พิจารณากันมามีสมาชิกสภาฯท่านใด จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีใคร 
ประธานสภาฯ  อภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ดอนดู่ เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.2564   โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม  ในวาระที่  ๑  ทีป่ระชุมมีมติรับหลักการข้อบัญญัติร่างข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ดอนดู่ เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.2564       ด้วยคะแนนเสียง 
   -  รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  จ านวน  19     เสียง 
   -  ไม่รับหลักการ    จ านวน    -     เสียง 
   -  งดออกเสียง    จ านวน    1     เสียง (ลาประชมุ 2 คน) 
 
   วาระที่ 2 เสนอแปรญัตติ 
 
นายด่อง จนัอ่อน  ในวาระนี้มที่านสมาชิกทา่นใดขอแปรญัตติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
ประธานสภาฯ  เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.2564   หรือไม่ครับ 
นายบัวสี ปัสสาวะสังข ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกทา่นครับ ในการแปรญัตติ 
สมาชิก อบต.ม.3  ข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว  ไม่มีสมาชิกท่านใดยืน่เสนอแปรญัตติ จากที่ดูเอกสารประกอบแล้ว  

ข้อบัญญัติฯ เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.2564   ได้ด าเนินการตาม 
พระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมาย กฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง ตลอดจนอัตรา 
ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้นัน้   ผมเห็นด้วยครับ 

นายด่อง จนัอ่อน  มีสมาชิกทา่นใดทีจ่ะยืน่เสนอแปรญัตติหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านแปรญัตติข้อบัญญัติต าบล 
ประธานสภาฯ  เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.2564    ผมก็ถือว่าวาระที่ 2 ไม่มีท่านใดเสนอ 

แปรญัตตินะครับ 
 
ที่ประชุม   รับทราบ ไม่มีการแปรญัตต ิ
 
   วาระที่ 3  การลงมติ 
    
นายด่อง จนัอ่อน  ส าหรับในวาระที่ 3 การลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติต าบลดอนดู่ เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย    
ประธานสภาฯ  สุนัขและแมว พ.ศ.2564 ขอเชิญท่านเลขาฯ นบัองค์ประชุม (เมื่อครบแล้ว) อาศัยความตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยข้อบงัคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ข้อ 52  ขอมติที่ประชุม 
   ว่าให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอดนดู่ เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  
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และแมว พ.ศ.2564  หรือไม่  ผู้ใดเห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ขอให้ 
ยกมือ  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   จ านวน   19   เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -     เสียง 

   -  งดออกเสียง  จ านวน    1     เสียง (ลาประชุม 2 คน) 
 
นายด่อง จนัอ่อน  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้ตราเป็นข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ  ดอนดู่  เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.2564    และมอบให้ คุณศิริพร  กลอง 

กลางดอน เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ด าเนินการจัดส่งร่างข้อบัญญัติให้นายอ าเภอหนองสองห้อง เพื่อลง 
   นามอนุมัติและนายก อบต.ดอนดู่ ประกาศใช้ต่อไป 
 
นายด่อง จนัอ่อน  เนื่องจากบัดนี้เวลา 12.00 น. แล้ว อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบั 
ประธานสภาฯ  การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถ่งฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 30 จ่งหยุดพักการ 

ประชุมไว้ชั่วคราว เพื่อรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา  13.00 น.  
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

พักประชุม เวลา 12.00 น  -  13.00 น. 
 
ประชุมต่อเวลา 13.00 น. 

 
   5.3 พิจารณาการขอโอน งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564    
 
นายด่อง จนัอ่อน  ในวาระนี้ก็จะเป็นการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ  รายละเอียดได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ขอเชิญพิจารณาไปพร้อมกัน  

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นอ านาจของสภาท้องถิน่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถ่ง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 29 
ข้อความเดิม 
แผนงานการศ่กษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศ่กษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จ านวน 11,000 บาท เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 
แบบบาน 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผน่ชัน้ปรบัชัน้วางได้ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จ านวน 2 หลัง ราคาหลังละ 5,500 บาท เป็นเงนิ 11,100 บาท อ้างอิง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562 ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และที่ มท0808.2/ว 
1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 
มกราคม 2561 (ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
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ข้อความใหม่ 
แผนงานการศ่กษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศ่กษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด  จ านวน 11,000 บาท เพื่อจัดซื้อตู้
เหล็ก แบบบาน 2 บาน มีมอืจับชนิดบิด มีแผน่ชัน้ปรับชั้นวางได้ 3 ชัน้ คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จ านวน 2 หลัง ราคาหลังละ 5,500 บาท เป็นเงนิ 11,100 บาท อ้างอิง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562 ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และที่ มท0808.2/ว 
1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 
มกราคม 2561 (ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
 
รายการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
เป็นอ านาจของสภาท้องถิน่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถ่ง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 
ขอโอนมาตั้งเพิ่ม รายละเอียดดังนี้ 

   1.ส านักปลัด 
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ  2 บาน มมีือจับชนิดบิด จ านวน 5,500 บาท เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบบาน 2 บาน 
มีมือจับชนิดบิด มีแผน่ชัน้ปรบัชั้นวางได ้3 ชั้น คุณสมบัตติามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
จ านวน 1 หลัง ราคาหลังละ 5,500 บาท อ้างอิงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562 ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และที่ มท0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 (ไม่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น) 
ขอโอนเพิ่มจ านวน 400 บาท รวมเป็นเงิน 5,900 บาท เนื่องจากส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563 
ได้เปลี่ยนแปลงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบดิ เป็นราคาหลังละ 
5,900 บาท  ซ่่งเป็นราคาทีสู่งกว่าที่องค์การบริหารสว่นต าบลดอนดู่ ได้จัดตั้งไว้ ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งได้ จ่งขอโอนงบประมาณมาตั้งเพิ่ม 

   2. กองคลัง 
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ  2 บาน มมีือจับชนิดบิด จ านวน 16,500 บาท เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบบาน 2 บาน 
มีมือจับชนิดบิด มีแผน่ชัน้ปรบัชั้นวางได ้3 ชั้น คุณสมบัตติามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
จ านวน 3 หลัง ราคาหลังละ 5,500 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท อ้างอิงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2562 ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และที่ มท0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 (ไม่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น) 
ขอโอนเพิ่มจ านวน 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 17,700 บาท เนือ่งจากส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 
2563 ได้เปลี่ยนแปลงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด เป็นราคา 



 
-8- 

หลังละ 5,900 บาท  ซ่่งเปน็ราคาที่สูงกวา่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้จัดตั้งไว้ ท าให้ไมส่ามารถ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งได้ จ่งขอโอนงบประมาณมาตั้งเพิ่ม 

   3. กองการศึกษา 
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ  2 บาน มมีือจับชนิดบิด จ านวน 11,000 บาท เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบบาน 2 บาน 
มีมือจับชนิดบิด มีแผน่ชัน้ปรบัชั้นวางได ้3 ชั้น คุณสมบัตติามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
จ านวน 2 หลัง ราคาหลังละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท อ้างอิงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2562 ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และที่ มท0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 (ไม่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น) 
ขอโอนเพิ่มจ านวน 800 บาท รวมเป็นเงิน 11,800 บาท เนือ่งจากส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 
2563 ได้เปลี่ยนแปลงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด เป็นราคา
หลังละ 5,900 บาท  ซ่่งเปน็ราคาที่สูงกวา่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้จัดตั้งไว้ ท าให้ไมส่ามารถ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งได้ จ่งขอโอนงบประมาณมาตั้งเพิ่ม 
รวมเป็นเงินที่ขอโอนเพิ่มจ านวน 2,400 บาท ขอโอนลดจากแผนงานการศ่กษา งานระดบัก่อนวัยเรียน
และประถมศ่กษา หมวดค่าใชส้อย ประเภทรายจา่ยเก่ียวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 100,000 บาท ขอโอนลดจ านวน 
2,400 บาท คงเหลือ 97,600 บาท เพื่อไปตั้งเพิ่มตามรายการดงักล่าวข้างต้น ทัง้ 3 รายการ 

 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาที่อยู่ในที่ประชุม ทั้งหมด  จ านวน 20 ท่าน  และมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ

ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีคะแนนเสียง  ดังนี้ 
-  เห็นชอบ  19  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
-  งดออกเสียง  1  เสียง 
-  ไม่อยู่ในที่ประชุม -  เสียง 
-  ขาดประชุม  2  เสียง 

 
 
ระเบียบวำระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
 
นายด่อง จนัอ่อน  ในวาระนี้ก็อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกทา่นใด มีข้อสงสยัหรืออยากซักถามอะไรเพิ มเติม 
ประธานสภาฯ  หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดสงสยัหรือซักถามอะไร ผมขอปิดการประชุมครับ 
 
เลิกประชุมเวลำ   16.00  น. 
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ลงชื อ       ทวีศักดิ์  บุญกุศล         ผู้บันทึกรายงานการประชมุ 

                                            (นายทวีศักดิ์  บุญกุศล)  

                                               เลขานุการสภาฯ 

 
 

ลงชื อ        ด่อง จันอ่อน        ผู้ตรวจ 

               (นายด่อง   จนัอ่อน) 

        ประธานสภาฯ 

 

 

*********************** 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ดอนดู่ ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 

 

                 ตรวจแล้ว                สมบูรณ์ครบถ้วน  
    ไม่ครบถ้วน  แก้ไขเรื อง 1……………………………………... 
            2…………………………………….…. 
 
 
ลงชื อ    อุไรวรรณ ดาเยอ    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม          ลงชื อ    เลื อน  ศรีจันทร ์   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

           (นางสาวอไุรวรรณ  ดาเยอ)                  (นายเลื อน  ศรีจนัทร์) 

 

ลงชื อ    หวัน  สีหามาตย์    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                                    (นายหวนั  สีหามาตย์) 

 
 

 
  
 

 
 
 



 

 
 
 


