
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายศุภชัย  พันธไชย ประธานสภา อบต.ดอนมัน ศุภชัย  พันธไชย  
2 นายมานพ  บุไธสง รองประธานสภา อบต.ดอนมัน มานพ  บุไธสง  
3 นายรวย  พวงกลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.1 รวย  พวงกลาง  
4 นางทองใบ  แย้มลอย สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.2 ทองใบ  แย้มลอย  
5 นายแสน  ประดิษฐ์จา สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.2 แสน  ประดษิฐ์จา  
6 นางทองมา  เสนอกลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.3 ทองมา  เสนอกลาง  
7 นางพรรณี  ทอนไธสง สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.3 พรรณี  ทอนไธสง  
8 นายไพบลูย์  โสรัมภา สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.4 ไพบูลย์  โสรัมภา  
9 นายอุทัย  สวุิชา สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.5 อุทยั  สุวิชา  
10 นางเกศกัลยา  จนัทชิัย สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.5 เกศกัลยา  จันทิชัย  
11 นายธีรพล  โพธิจักร สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.6 ธีรพล  โพธิจักร  
12 นายวโิรจน์  วรรณกัมมิโก สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.7 วิโรจน์  วรรณกัมมิโก  
13 นายแรม  คุ้มกลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.8 แรม  คุ้มกลาง  
14 นายสุรชัย  สาโสภา สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.8 สุรชัย  สาโสภา  
15 นายจีรณะ  บุญเกิด สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.9 จีรณะ  บุญเกิด  
16 นายสบุรรณ  มโนรมย ์ สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.10 สุบรรณ  มโนรมย ์  
17 นายอภินนัท์  มโนรมย ์ สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.10 อภินันท์  มโนรมย์  
18 นายสัมฤทธิ์  ค ายาง เลขานุกาสภา อบต.ดอนมัน สัมฤทธิ์  ค ายาง  
     
     

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางเรืองอุไร  มาตยน์อก ผอ.กองคลัง รก.ปลัด อบต. 
ปฏิบัติหนา้ที่ นายก อบต.ดอนมนั 

เรืองอุไร  มาตย์นอก  

2 นางประภาภรณ์ โนนม่วง หัวหน้าส านักปลัด ประภาภรณ์ โนนม่วง  
3 นางพชิญาอร  คูตระกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ พิชญาอร  คูตระกูล  
4 นางบัวริน  ฤทธิพษิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บัวริน  ฤทธิพิษ  
5 นางสาวอังคณา สียางนอก ผช. นักวิชาการเกษตร อังคณา สียางนอก  

 



เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้ตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้เมื่อครบองค์ประชุม ได้ให้
สัญญาณเสียงเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เข้าห้องประชุมและนั่งตามเก้าอี้ที่
เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ แยกต่างหากจากที่ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม 
 

นายสัมฤทธิ์ ค ายาง  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจ าปี 
(เลขานุการสภาฯ) พ.ศ.  2564 ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 

2537 รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน เข้า
ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันจะเปิดประชุม ผม
ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2564  

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
นายศุภชัย  พันธไชย      การจัดตั้งศูนย์พักคอย (HI)   ประจ าต าบลดอนมัน  ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ขณะนี้ 
(ประธานสภาฯ) ได้เตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้ว  สามารถรองรับผู้ป่วยที่ออกจาก รพ. และมากักตัวต่อที่ศูนย์พักคอย 

ได้แล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชมุคร้ังที่ผ่านมา  ( รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 
๓ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม 2564) 

นายศุภชัย  พันธไชย ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมยัที่ 3 คร้ังที่ 1 
(ประธานสภาฯ) ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม 2564 ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว 

ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมด้วยครับ หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไข
เพิ่มเติมก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุม เพื่อขอมติให้แก้ไขเพิ่มเติม  

มีท่านใดจะขอแก้ไขตรงไหนไหมครับ     ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อรับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.
2564  เมื่อที่ 10  สิงหาคม 2564 ถ้าเห็นด้วยขอให้ยกมือขึ้นครับ  

มติที่ประชุม มีมติรับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม ไม่มี 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 
 4.1. การพิจารณาญัตติ เร่ือง ร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2565  (วาระที่ 2 แปรญัตติ) 

นายศุภชัย  พันธไชย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547 แก้ไขรวม 
(ประธานสภาฯ)  ถึงเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการ
ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติ ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานสภาคณะกรรมการแปรญัตติภายใน
ระยะเวลาที่สภาท้องถ่ินก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง  

ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความ
ประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปร
ญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด อย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้z 

(1)  ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้เงินตน้เงินกู้ 
(2)  รายจ่ายซึ่งเปน็จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
 ถ้ามีปัญหาวา่ รายจา่ยรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่น

เป็นผู้วนิิจฉัยชี้ขาด 
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินัน้ตามรา่ง

เดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 
รายงานนัน้อย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปร
ญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเปน็การใด การสงวนความเห็น
ของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิน่ส่งรายงาน
นั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไมน่้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนวนัประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
เป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถ่ินด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เก่ียวกับรายงานนัน้  

ข้อ 110 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถ่ิน ลงมติรบัหลักการและส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณาตามข้อ 49 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่าง
เดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิพร้อมทั้งรายงานย่อ ยื่นต่อประธานสภาท้องถิน่รายงานย่อตาม
วรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องระบุวา่ได้มี หรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดตอนหนึ่ง หรือข้อใดบ้าง 
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการนั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็นของคณะกรรมการ
แปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  

ที่ประชุม ฯ   รับทราบ  
นายศุภชัย พันธไชย ตามที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการ ในวาระที ่1 แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
(ประธานสภาฯ) งบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปแลว้ เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามญั สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 

2564   เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และการพิจารณาในวาระที่ 2  ขั้นแปรญัตต ิซึ่งที่ประชุมได้มี
มติตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 3 ท่าน นั้น 



ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ แถลงรายงานผลการพจิารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 

ประธานกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้เลือกกระผมเป็นประธานคณะกรรมการแปร 
แปรญัตติฯ ญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนมัน ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันได้มีมติรับหลักการแล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนมันสมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้พิจารณา โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคมพ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. ถึง วันที่ 13 
สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน และ
คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาค าแปรญัตติ ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 
08.30 น. เป็นต้นไป  ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาฯหรือผู้บริหาร ท่านใดยื่นค าขอแปรญัตติ เพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- ไม่มีการแก้ไข 
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- บันทึกหลักการและเหตุผล   ไม่มีการแก้ไข 
รายละเอียดข้อบัญญัติ  
- ชื่อข้อบัญญัติ    ไม่มีการแก้ไข 
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  ไม่มีการแก้ไข 
- รายงานประมาณการรายรับ  ไม่มีการแก้ไข 
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ไม่มีการแก้ไข 
- จ านวนเงิน    ไม่มีการแก้ไข 
- การปฏิบัติการเบิกจ่าย    ไม่มีการแก้ไข 
คณะกรรมการแปรญัตติ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมบันทึกการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ตามร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่าง
ใด รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  จึงขอ
แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯได้รับทราบ 

นายศุภชัย  พันธไชย ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้อ่านรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2564 ไปแล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม ใน

วาระขั้นแปรญัตติต่อไป  
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม  จ านวน  17 เสียง 
 มีมติไม่เห็นชอบ   จ านวน  - เสียง 
 งดออกเสียง   จ านวน  1 เสียง  



 
 4.2. ในวาระที่ 3 เป็นขั้นลงมติ เพื่อพิจารณาในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 
นายศุภชัย  พันธไชย  เพื่อน าเสนอให้นายอ าเภอประทาย เพื่อพิจาณาอนุมัติและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  
(ประธานสภาฯ) ได้ลงนามประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ในวาระนี้จะไม่มีการ

อภิปรายใดๆ นอกจากจะลงมติว่าจะตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2565 หรือไม่ จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนี้
หรือไม่  

มติที่ประชุม มีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 - เห็นชอบ  จ านวน  17 เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ  จ านวน  - เสียง 
 - งดออกเสียง  จ านวน  1 เสียง 
 - ลา   จ านวน  - เสียง 
นายศุภชัย  พันธไชย เมื่อที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแลว้ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ด าเนนิการตามระเบียบฯต่อไป 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.3  เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
นายศุภชัย  พันธไชย การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เรียน 
(ประธานสภาฯ) เชิญท่านนายกองค์การบริหารสว่นต าบลดอนมนั  ด าเนินการในล าดับถัดไปครับ  
นางเรืองอุไร  มาตย์นอก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(นายก อบต.) พ.ศ.2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดคา่ครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจา่ยเปน็รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอเรียนเชิญหัวหน้าส านักปลัด 
และ ผอ. แต่ละกอง ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะด าเนนิการขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปีรายจา่ย พ.ศ. 2564  เป็นล าดับถัดไปคะ 

นางประภาภรณ์ โนนม่วง  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564    ส ำนักปลัดไม่ได้จัดตั้ง 
(หัวหน้าส านักปลัด) งบประมาณเพื่อด าเนนิการจัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ  จ านวน  6  รายการ จึงขออนุมัติโอนตั้งจ่าย

รายการใหม่  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบลงทนุ  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ดังนี ้

 

 ครุภัณฑ์การเกษตร   (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2563) 

1. จดัซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน  2  เครื่อง ๆละ 59,000  บาท  เป็นเงิน 118,000  
บาท   
โอนงบประมาณจาก แผนงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   งบบุคลากร  หมวด
รายจ่ายเงินเดือน  ประเภทเงินเดือนฝ่ายประจ า  เงนิเดือนพนักงาน  จ านวน 118,000  บาท 
 
 



ครุภัณฑ์ส านักงาน   (จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำดเนื่องจำกไม่มีบญัชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) 
2. โต๊ะท างานลิ้นชักซ้าย/ขวา ขนาด 160x80x75 ซม. จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท เป็น

เงิน 15,000 บาท  
โอนงบประมาณจาก แผนงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   งบบุคลากร  หมวด
รายจ่ายเงินเดือน  ประเภทเงินเดือนฝ่ายประจ า  เงินเดือนพนักงาน  จ านวน 15,000  บาท 

3. โต๊ะท างานขนาด 120x60x75 ซม. จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท เปน็เงิน 22,000  บาท 
โอนงบประมาณจาก แผนงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   งบบุคลากร  หมวด
รายจ่ายเงินเดือน  ประเภทเงินเดือนฝ่ายประจ า  เงนิเดือนพนักงาน  จ านวน 22,000  บาท 

4. เก้าอี้ส านักงาน มีท้าวแขน ล้อเลื่อน ขนาดกวา้ง 58 ลึก 60x89 ซม. บุหนังด า  จ านวน 8 ตัว ๆ 
ละ 2,000 บาท  เป็นเงนิ  16,000  บาท                                                         
โอนงบประมาณจาก แผนงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   งบบุคลากร  หมวด
รายจ่ายเงินเดือน  ประเภทเงินเดือนฝ่ายประจ า  เงนิเดือนพนักงาน  จ านวน 16,000  บาท 

5. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต  จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท เปน็เงิน 4,500 บาท 
โอนงบประมาณจาก แผนงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   งบบุคลากร  หมวด
รายจ่ายเงินเดือน  ประเภทเงินเดือนฝ่ายประจ า  เงนิเดือนพนักงาน  จ านวน 4,500  บาท                   

6. เก้าอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง  จ านวน 2 ชุด ๆ ละ   8,500  บาท  เป็นเงิน  17,000   บาท   
โอนงบประมาณจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป   งบบุคลากร  หมวด
รายจ่ายเงินเดือน  ประเภทเงินเดือนฝ่ายการเมือง  เงินเดือนนายก/รองนายก  จ านวน 17,000  
บาท 

 

นางเรืองอุไร  มาตย์นอก  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564    กองคลัง  ไม่ได้จัดตั้ง 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) งบประมาณเพื่อด าเนนิการจัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ  จ านวน  4  รายการ จึงขออนุมัติโอนตั้งจ่าย

รายการใหม่  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีด่ิน
และสิ่งก่อสร้าง  ดังนี ้
โอนตั้งรายการใหม่   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  หมวดค่าครภุัณฑ์  ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน   (จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
1. โต๊ะท างานลิน้ชักซ้าย/ขวา ขนาด 160x80x75 ซม. จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท เปน็เงิน 

7,500 บาท 
โอนงบประมาณจาก งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจา่ยเก่ียวเนือ่งกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการจัดท าแผนที่ภาษ ีเป็นเงิน 
7,500  บาท 
 

2. โต๊ะท างานขนาด 120x60x75 ซม. จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท เปน็เงิน 5,500  บาท 



โอนงบประมาณจาก งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจา่ยเก่ียวเนือ่งกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการจัดท าแผนที่ภาษ ีเป็นเงิน 
5,500  บาท 
 

3. เก้าอี้ส านักงาน มีท้าวแขน ล้อเลื่อน ขนาดกวา้ง 58 ลึก 60x89 ซม. บุหนังด า  จ านวน 4 ตัว ๆ 
ละ 2,000 บาท  เป็นเงนิ  8,000  บาท 
โอนงบประมาณจาก งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจา่ยเก่ียวเนือ่งกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการจัดท าแผนที่ภาษ ีเป็นเงิน 
8,000  บาท 
 

4. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ฟุต  จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท 
โอนงบประมาณจาก งานบริหารงานคลัง  หมวดคา่ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการจัดท าแผนที่ภาษ ีเป็นเงิน 4,500  
บาท 
 

นางพิชญาอร  คูตระกูล  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564    กองกำรศึกษำฯ  ไมไ่ด้จดัตั้ง 
(ผอ.กองการศึกษาฯ) งบประมาณเพื่อด าเนนิการจัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ  จ านวน  2  รายการ จึงขออนุมัติโอนตั้งจ่าย

รายการใหม่  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีด่ิน
และสิ่งก่อสร้าง  ดังนี ้
โอนตั้งรายการใหม่   แผนงานการศึกษา   งานบริหารงานท่ัวไปเกีย่วกับการศึกษา   งบลงทุน  หมวดค่า

ครุภณัฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน   (จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

1. โต๊ะท างานขนาด 120x60x75 ซม. จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท เปน็เงิน 5,500  บาท       
โอนงบประมาณจาก  แผนงานการศึกษา   งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา   หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจา่ยเก่ียวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลดอนมัน  เป็นเงิน 5,500  บาท 

2. เก้าอี้ส านักงาน มีทา้วแขน ล้อเลื่อน ขนาดกวา้ง 58 ลึก 60x89 ซม. บุหนังด า  จ านวน 1 ตัว ๆ 
ละ 2,000 บาท  เป็นเงนิ  2,000  บาท                                                                    
โอนงบประมาณจาก  แผนงานการศึกษา   งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา   หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจา่ยเก่ียวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลดอนมัน  เป็นเงิน  2,000  บาท 

 
นางประภาภรณ์ โนนม่วง  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564    กองช่าง  ไม่ได้จัดตั้ง 
(หน.สป รก.ผอ.กองช่าง) งบประมาณเพื่อด าเนนิการจัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ  จ านวน  2  รายการ จึงขออนุมัติโอนตั้งจ่าย

รายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้ 



โอนตั้งรายการใหม่   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบ
ลงทุน  หมวดคา่ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ดังนี ้

ครุภัณฑ์ส านักงาน   (จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

1. โต๊ะท างานขนาด 120x60x75 ซม. จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท เปน็เงิน 16,500  บาท       
โอนงบประมาณจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   งบบุคลากร  หมวด
รายจ่ายเงินเดือน  ประเภทเงินเดือนฝ่ายประจ า  เงนิเดือนประจ าต าแหน่ง  จ านวน 16,500  
บาท 

2. เก้าอี้ส านักงาน มีทา้วแขน ล้อเลื่อน ขนาดกวา้ง 58 ลึก 60x89 ซม. บุหนังด า  จ านวน 4 ตัว ๆ 
ละ 2,000 บาท  เป็นเงนิ  8,000  บาท                                                                    
โอนงบประมาณจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   งบบุคลากร  หมวด
รายจ่ายเงินเดือน  ประเภทเงินเดือนฝ่ายประจ า เงนิเดือนประจ าต าแหน่ง จ านวน 8,000  บาท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (จัดซื้อตามมาตรฐานตามกระทรวง ict 2563 ) 

3. จัดซื้อเคร่ืองปริ้นเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction)   จ านวน  1 เครื่อง  จ านวน 7,500  บาท
โอนงบประมาณจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   งบด าเนินงาน   
หมวดค่าตอบแทน  ประเภทค่าเช่าบา้น  จ านวน 7,500  บาท 

นายศุภชัย  พันธไชย มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ)    
มติที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายศุภชัย  พันธไชย เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติต่อไป 
(ประธานสภาฯ)     
มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติ จ านวน  17 เสียง 
   ไม่อนุมัต ิ จ านวน  - เสียง 
   ลา  จ านวน  - เสียง 
   งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง 
นายศุภชัย  พันธไชย สภามีมติอนุมัติตามเสนอนะครับ 
ประธานสภาฯ    
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4  เร่ือง พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2564 
นายศุภชัย  พันธไชย ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
(ประธานสภา  ฯ)  ชี้แจง 
นางเรืองอุไร  มาตย์นอก   ดิฉัน  นางเรืองอุไร  มาตย์นอก  ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน 
(รก.ปลัด  อบต.)  ต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  การจ่ายขาดเงินสะสมด าเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่ 4)  



พ.ศ.  2561  หมวด  8  เงินสะสม ข้อ  89  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
ตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก 
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี สา
ธารณภัยเกิดขึ้น  

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ ก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา ที่
ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม 
โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ” 

ที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

นางเรืองอุไร  มาตย์นอก ในครั้งนี้ฝ่ายบริหาร   จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  จ่ายขาดเงินสะสม  
(นายก อบต.) จ านวน  5,730,900  บาท  พร้อมนี้ได้กันเงินสะสมไว้เพียงพอที่จะส ารองจ่ายเงินเดือน 

ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นไว้ตามระเบียบฯ แล้ว  ซึ่งมีร ายละเอียด
เสนอขอจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ 

งบลงทุน  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว้รวม    5,370,900    บาท  แยกเป็น 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายสามแยกปู่ตา บ้านนายพูน ด่านนา- 
ถนนทา้ยหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองอ้อ  งบประมาณ  369,000  บาท 
 ปริมาณงาน   ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมี พื้นที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม.  พร้อมวาง ท่อขนาด  0.30 ม.  จ านวน 7 ท่อน  จ านวน 1 จุด 

แบบไม่มไีหล่ทาง พร้อมติดตั้งปา้ยประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ปา้ย  (รายละเอียดตามรายการแบบ

แปลนที่ อบต. ดอนมันก าหนด)   เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท.(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 71 

ล าดับที่ 1 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองอ้อ –  ประปาหนองอ้อ หมู่ที่ 1  
บ้านหนองอ้อ  งบประมาณ  275,000  บาท  
ปริมาณงาน   ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.  แบบไม่มไีหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ป้าย  
(รายละเอียดตามรายการแบบแปลนที่ อบต. ดอนมันก าหนด)     เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท. 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 7๐ ล าดับที่ 2 



 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายจากโรงเรียนชอ่งแมวพิทยา – บ้านนาย 
ถนอม หงษ์ทอง หมู่ที่ 2 บ้านชอ่งแมว  งบประมาณ  404,000  บาท 
ปริมาณงาน   ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.  แบบไม่มไีหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ป้าย  
(รายละเอียดตามรายการแบบแปลนที่ อบต. ดอนมันก าหนด)  เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท.
(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 71 ล าดับที่ 6 
 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายบ้านนายประดษิฐ์  จรัญกลาง- 
บ้านนายกิตติ  พิลาพันธ์ หมู่ที่ 2 บ้านช่องแมว  งบประมาณ  396,000  บาท 
ปริมาณงาน   ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.  แบบไม่มไีหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ป้าย  
(รายละเอียดตามรายการแบบแปลนที่ อบต. ดอนมันก าหนด)     เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท. 
(พ.ศ.2561-2565)    หน้าที่ 71 ล าดับที่ 7 
 

5. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากบ้านนายบญัชา  เหล่าพทิักษ์โยธนิ  
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  บ้านปลักแรต  งบประมาณ  303,000  บาท 
ปริมาณงาน   ซ่อมแซมถนน คสล.          
ช่วงที1่  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม. 
ช่วงที2่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 531 ตร.ม. 
แบบไม่มไีหล่ทาง พร้อมติดตั้งปา้ยประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ปา้ย  (รายละเอียดตามรายการ แบบ
แปลนที่ อบต. ดอนมันก าหนด)   เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท.(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 
ล าดับที่ 21 
6. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายบ้านนางอินทร์  แก้วไพรวัลย์- 
บ้านนางวิวาห์  ผ่าไธสง บ้านปลักแรต  หมู่ที่ 3  งบประมาณ  132,000  บาท 
ปริมาณงาน   ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 79 เมตร หนา 0.10 
เมตร   หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 355.5 ตร.ม.  แบบไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย  (รายละเอียดตามรายการแบบแปลนที่ อบต. ดอนมัน
ก าหนด)     เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท.(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 ล าดับที่ 19 
 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายจากถนนลาดยาง-หนองโจน  หมู่ที่ 4 
บ้านดอนสัน้  งบประมาณ  413,000  บาท 
ปริมาณงาน   ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.  พร้อมวางท่อขนาด Ø 0.80 ม.  จ านวน10 ท่อน 2 จุด  แบบไม่มี
ไหล่ทาง พร้อมติดตั้งปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย  (รายละเอียดตามรายการแบบแปลนที่ 
อบต. ดอนมันก าหนด)    เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ล าดบัที่ 29 
 

8. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายบา้นนายปุ้งศักดิ์  ค ายาง –บ้านนางด้วง  
 เกษแสนศรี หมู่ที่ 4 บ้านดอนสัน้  งบประมาณ  87,000  บาท 



ปริมาณงาน   ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.10 เมตร   
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.  แบบไม่มีไหลท่าง (รายละเอียดตามรายการแบบแปลน
ที่ อบต. ดอนมันก าหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท.(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ล าดบัที่ 28 
 

 9. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายบา้นนางพุต  ค ายาง-บ้านนางสาคร  ค ายาง   
หมู่ที่ 4 บ้านดอนสั้น  งบประมาณ  182,000  บาท 
ปริมาณงาน   ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.10 
เมตร   หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 486 ตร.ม.  แบบไม่มไีหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ป้าย  (รายละเอียดตามรายการแบบแปลนที่ อบต. ดอนมันก าหนด)     
เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท.(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77 ล าดับที่ 33 
 
10. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายจากบ้านนายบัญญัติ  รักสมบัติ-หน้า 
บ้านนางชลธิชา วีระกุล หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา  งบประมาณ  97,000  บาท 
 ปริมาณงาน   ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.10 เมตร   
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม.  แบบไม่มีไหลท่าง (รายละเอียดตามรายการแบบแปลน
ที่ อบต. ดอนมันก าหนด)   เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท. (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 6 ล าดบัที่ 5  
(เพิ่มเติม) 
 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายข้างวัด-บอ่ขยะ  หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา   
งบประมาณ  462,000  บาท 
 ปริมาณงาน   ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.  แบบไม่มไีหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ป้าย  
(รายละเอียดตามรายการแบบแปลนที่ อบต. ดอนมันก าหนด)     เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท. 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ล าดับที่ 36 
 

12. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายจากศาลากลางหมู่บ้าน-หน้าบา้นนาย 
ประมูล  จนัทร์ค าวงษ์  หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง  งบประมาณ  100,900  บาท 
ปริมาณงาน   ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.10 เมตร   
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 268 ตร.ม.  แบบไม่มีไหลท่าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ 1 ป้าย  (รายละเอียดตามรายการแบบแปลนที่ อบต. ดอนมันก าหนด)     เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของอปท. (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 6 ล าดับที่ 7  (เพิ่มเติม)   
 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายจากบ้านนายส ารวย  ซาสทุสี-บ้าน 
นางสาวภัสสร  จันทร์ค าวงษ์หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง  งบประมาณ  109,000  บาท  
ปริมาณงาน   ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 204 ตร.ม.  แบบไม่มไีหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ   1 
ป้าย  (รายละเอียดตามรายการแบบแปลนที่ อบต. ดอนมันก าหนด)     เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
อปท. (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 6 ล าดับที่ 8  (เพิ่มเติม)    
 

 



14.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายจากทิศตะวันตกหมู่บ้าน-วัดช่องแมว 
หนองยาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง  งบประมาณ  284,000  บาท 
ปริมาณงาน   ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.  แบบไม่มไีหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ป้าย  
(รายละเอียดตามรายการแบบแปลนที่ อบต. ดอนมันก าหนด)     เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท. 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ล าดับที่ 37    

 

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายจากบ้านนายเจริญศักดิ์ จงเจริญ-ทาง 
แยกไปวัดหนองยางช่องแมวหมูท่ี่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์  งบประมาณ  471,000  บาท 
ปริมาณงาน   ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 223 เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780.50 ตร.ม.  พร้อมวางท่อขนาดØ 0.60 ม.  จ านวน 5 ท่อน 1 จุด  งานดิน
ถมคันทาง246.96 ลบ.ม. แบบไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งปา้ยประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย  
(รายละเอียดตามรายการแบบแปลนที่ อบต. ดอนมันก าหนด)     เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท. 
(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 81 ล าดับที่ 49 
 

16. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายจากบ้านนายด ารง  นวลฉว-ีนานาย 
ค ามูล  สาโสภา  หมู่ที่ 8 บ้านดอนใหญ่  งบประมาณ  184,000  บาท 
ปริมาณงาน   ซ่อมแซมถนน คสล. 
ช่วงที1่ กว้าง4.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.10 ม. หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม.  
ช่วงที2่ กว้าง4.50 เมตร ยาว 79 เมตร หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 355.50 ตร.ม.  
แบบไม่มไีหล่ทาง พร้อมติดตั้งปา้ยประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ปา้ย  (รายละเอียดตามรายการแบบ
แปลนที่ อบต. ดอนมันก าหนด)     เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท. (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่88 
ล าดับที่ 44  
17.  โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก สายจากบ้านดอนใหญ่ –  บ้านขุย   หมู่ที่ 8  บ้านดอนใหญ่ 
งบประมาณ  116,000  บาท 
ปริมาณงาน   ลงหินคลุก  ขนาดถนนหินคลุกกว้าง 3.50 เมตร ยาว 435 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร   หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่นอ้ยกว่า 1,522.5๐  ลบ.ม. (เกลีย่ทับแนน่)  วางท่อขนาด  0.40 ม  
จ านวน 5  ท่อน 1 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย  (รายละเอียดตามรายการ
แบบแปลนที่ อบต. ดอนมันก าหนด)   เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 
11 ล าดับที่ 5  (เพิ่มเติม)    
18.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายจากคุ้มดอนสวรรค์-สามแยกหลัง 
 อบต.ดอนมัน   หมู่ที่ 9 บ้านลิน้ฟ้า  งบประมาณ  322,000  บาท 
ปริมาณงาน   ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 206 เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 618 ตร.ม.  แบบไม่มไีหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ป้าย  
(รายละเอียดตามรายการแบบแปลนที่ อบต. ดอนมันก าหนด)     เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท. 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 8 ล าดับที่ 14  (เพิ่มเติม) 
 19. โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก   สายจากหนองเลิงบ่อ – โค้งร่องแก้ว   หมู่ที่ 9  
บ้านลิ้นฟา้  งบประมาณ  130,000  บาท 



ปริมาณงาน   ลงหินคลุก ขนาดถนนหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 422 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,266 ตร.ม.(เกลี่ยทับแน่น) ถมดินกว้าง 3.00 เมตร ยาว 142 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.55 เมตร หรือมีพื้นที่ถมดินไม่น้อยกว่า 426 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสนัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย  (รายละเอียดตามรายการแบบแปลนที่ อบต.ดอนมัน ก าหนด) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของ อปท.  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 11 ล าดบัที่ 6 (เพิ่มเติม) 
 

20. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายจากสี่แยกย่าโม  จากบ้านนางบังอร 
 ปัญญาสิทธิ–์ สี่แยกบ้านนายจี อุทะกะ  หมู่ที่ 10บ้านคอกหมู งบประมาณ 185,000 บาท 
ปริมาณงาน   ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.10 
เมตร   หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 468 ตร.ม.  พร้อมวางท่อขนาด Ø 0.30 ม.  จ านวน 10 
ท่อน 2 จุด  แบบไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ป้าย  (รายละเอียดตาม
รายการแบบแปลนที่ อบต. ดอนมันก าหนด)     เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 8 ล าดับที่ 15  (เพิ่มเติม) 
21.  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสี่แยกบ้านนางภัทรนี ปัญญาสิทธิ์- 
บ้านนายสุรชัย ทองเกลียว หมู่ที่ 10 บ้านคอกหมู  งบประมาณ  92,000  บาท 
ปริมาณงาน  ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.10 เมตร   
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.  พร้อมวางท่อขนาดØ 0.30 ม.  จ านวน 5 ท่อน 1 จุด  
แบบไม่มไีหล่ทาง  (รายละเอียดตามรายการแบบแปลนที่ อบต. ดอนมันก าหนด)     เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของอปท. (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 8 ล าดับที่ 17  (เพิ่มเติม) 
     

 22. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายจากบา้นนายสุรชัย ทองเกลียว-บ้าน 
นายมุกดา  เจียมไธสง   หมู่ที่ 10 บ้านคอกหมู  งบประมาณ  31,000  บาท 
ปริมาณงาน   ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.10 เมตร   
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 66  ตร.ม.  แบบไม่มไีหล่ทาง (รายละเอียดตามรายการแบบแปลน
ที่ อบต. ดอนมันก าหนด)     เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 9 ล าดบัที่ 
18  (เพิ่มเติม)   
 

23.  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายจากบา้นนายจนัทร์  นะมิตรรัมย์- 
บ้านนายชัยยศ  ปัญญาสิทธิ์    หมู่ที่ 10 บ้านคอกหมู  งบประมาณ  115,000  บาท 
ปริมาณงาน   ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร   
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 225  ตร.ม.  แบบไม่มีไหลท่าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ 1 ป้าย  (รายละเอียดตามรายการแบบแปลนที่ อบต. ดอนมันก าหนด)     เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของอปท. (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ล าดบัที่ 39  (เพิ่มเติม) 
 

 24.  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากศาลาประชาคม-บ้านนางประสม  ปัดสา   
หมู่ที่ 10 บ้านคอกหมู  งบประมาณ  111,000  บาท 
ปริมาณงาน   ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 74 เมตร หนา 0.10 เมตร   
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 296  ตร.ม.  แบบไม่มีไหลท่าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์



โครงการ 1 ป้าย(รายละเอียดตามรายการแบบแปลนที่ อบต. ดอนมันก าหนด)     เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของอปท. (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82 ล าดบัที่ 53 

นายศุภชัย  พันธไชย      มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามผู้บริหารหรือไม่ครับ  หากไม่มีแล้ว 
(ประธานสภา ฯ)    ผมขอมติที่ประชุมสภา ๆ เพ่ือพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี  
                      งบประมาณ 2564  จ านวน  24  โครงการ  ในครั้งนี้  
มติที่ประชุม   อนุมัติ  จ านวน  17 เสียง 
   ไม่อนุมัต ิ จ านวน  - เสียง 
   ลา  จ านวน  - เสียง 
   งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
นายศุภชัย  พันธไชย มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม -ไม่มี 
นายศุภชัย  พันธไชย ส าหรับการประชุมวันนี้ได้ด าเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ครบถ้วนแล้ว  
(ประธานสภาฯ)  กระผมจึงขอปิดการประชุม  

ปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
 
     ลงชื่อ       สัมฤทธิ์  ค ายาง  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      ( นายสัมฤทธิ์  ค ายาง  ) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
 
     ลงชื่อ         ศุภชัย พันธไชย        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                ( นายศุภชัย พันธไชย  ) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 


