
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 

วันที ่18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน 

ผู้เข้าประชุม 

ลำดับ ชื่อ – สกุล  ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายศุภชัย  พันธไชย ประธานสภา อบต.ดอนมัน ศุภชัย  พันธไชย  
2 นายบุญทา  จูมเกษ รองประธานสภา อบต.ดอนมัน บุญทา  จูมเกษ  
3 นายมานพ  บุไธสง สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.1 มานพ  บุไธสง  
4 นายรวย  พวงกลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.1 รวย  พวงกลาง  
5 นางทองใบ  แย้มลอย สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.2 ทองใบ  แย้มลอย  
6 นายแสน  ประดิษฐ์จา สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.2 แสน  ประดษิฐ์จา  
7 นางทองมา  เสนอกลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.3 ทองมา  เสนอกลาง  
8 นางพรรณี  ทอนไธสง สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.3 พรรณี  ทอนไธสง  
9 นายสัมฤทธิ์  คำยาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.4 สัมฤทธิ์  คำยาง  
10 นายไพบูรณ์  โสรัมภา สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.4 ไพบูรณ์  โสรัมภา  
11 นางเกศกัลยา  จนัทชิัย สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.5 เกศกัลยา  จันทิชัย  
12 นายธีรพล  โพธิจักร สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.6 ธีรพล  โพธิจักร  
13 นายวโิรจน์  วรรณกัมมิโก สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.7 วิโรจน์  วรรณกัมมิโก  
14 นายเจริญศักดิ์  จงเจริญ สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.7 เจริญศักดิ์ จงเจริญ  
15 นายแรม  คุ้มกลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.8 แรม  คุ้มกลาง  
16 นายสุรชัย  สาโสภา สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.8 สุรชัย  สาโสภา  
17 นายจีรณะ  บุญเกิด สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.9 จีรณะ  บุญเกิด  
18 นายสบุรรณ  มโนรมย ์ สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.10 สุบรรณ  มโนรมย ์  
19 นายอภินนัท์  มโนรมย ์ สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.10 อภินันท์  มโนรมย์  
20 นายอุทัย  สวุิชา เลขานุการสภา อบต.ดอนมัน อุทัย  สุวิชา  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ – สกุล  ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

เรืองอุไร  มาตย์นอก  

2 นางประภาภรณ์ โนนม่วง หัวหน้าสำนักปลัด ประภาภรณ์ โนนม่วง  
3 นางพชิญาอร  คูตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พิชญาอร  คูตระกูล  
4 นายคมเพชร  สปุะมา นักจัดการงานทั่วไป คมเพชร  สุปะมา  
5 นางบัวริน  ฤทธิพษิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บัวริน  ฤทธิพิษ  



6 ส.อ.วรวุฒิ  แก้วจันทร์ นักพัฒนาชุมชน ส.อ.วรวุฒิ  แก้วจันทร์  
7 สิบเอกณัฐพงษ์  ชำนาญ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส.อ.ณัฐพงษ์  ชำนาญ  
8 นายพนัเทพ บไุธสง นักวิชาการศึกษา พันเทพ บไุธสง  
9 นายยุทธนา ทะชาดา เจ้าพนักงานธุรการ ยุทธนา ทะชาดา  
10 นางช่อพิกุล  จอดนอก ผช.จนท.วผ. ช่อพิกุล  จอดนอก  
11 นางสาวอังคณา สียางนอก ผช.นักวิชิการเกษตร อังคณา สียางนอก  



 เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เมื่ อ ถึ งกำหน ด เวล านั ดป ระชุ ม  เล ขานุ ก ารสภ าอ งค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต ำบ ลดอน มั น 
ไ ด้ ต ร ว จ ส อ บ ร า ย ชื่ อ ส ม า ชิ ก ส ภ า อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต ำ บ ล 
ผู้ ม า ป ร ะ ชุ ม ที่ ไ ด้ ล ง ชื่ อ ไ ว้ เ มื่ อ ค ร บ อ ง ค์ ป ร ะ ชุ ม 
ไ ด้ ใ ห้ สั ญ ญ า ณ เ สี ย ง เ รี ย ก ส ม า ชิ ก ส ภ า อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต ำ บ ล 
เ ข้ า ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ นั่ ง ต า ม เ ก้ า อ้ี ที่ เ จ้ า ห น้ า ที่ จั ด เ ต รี ย ม ไ ว้  
แยกต่างหากจากที่ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม 

นายอุทัย (เลขานุการสภาฯ)วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2562 
ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ .ศ . 2537 
ร ว ม ถึ ง ที่ แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้
อยกว่ ากึ่ งหนึ่ งของจ ำนวนสมาชิ กสภาองค์ ก ารบริหารส่ วนต ำบลทั้ งหมด เท่ าที่ มี อยู่  
จึงจะเป็นองค์ประชุม  บัดนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครบองค์ประชุมแล้ว 
ก่ อ น ที่ ป ร ะ ธ า น ส ภ า อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต ำ บ ล จ ะ เ ปิ ด ป ร ะ ชุ ม 
ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562  

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลดอนมัน คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน 
ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนั สมยัสามัญ สมยัที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ.2562 ตามระเบียบวาระ ดงันี ้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) 1.1 การรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี 2562 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ดำเนนิการโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ปีงบประมาณ 
2562 โดยได้ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้การบริหารขยะ เช่น ประเภทของขยะ 
อันตรายจากขยะการคัดแยก และการกำจัดขยะอยา่งถูกวิธี ซึ่งปัจจุบนัได้ดำเนนิการไปแล้ว 3 
หมู่บ้าน/ชุมชน คือบ้านดอนสัน้ ม. 4 บ้านปลักแรต หมู่ 3 และ บ้านหนองอ้อ หมู่ 1 
หมู่บ้านที่ยงัไมไ่ด้ดำเนินการ เจา้หน้าทีท่ี่รับผิดชอบโครงการจะประสานไปทีผู่้ใหญ่บ้าน และสมาชิก 
อบต. แต่ละหมู่บ้าน จึงขอความร่วมมือจาก 
ส.อบต.แต่ละหมู่บ้านให้จัดเตรียมสถานที่และอำนวยความสะดวกแก่ 
คณะเจ้าหน้าทีท่ี่จะไปรณรงค์การคัดแยกขยะในครั้งนี้ด้วย 

ที่ประชุม   รับทราบ 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ)1.2 การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนัได้สง่แบบสำรวจสุนัข เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านได้สำรวจสุนัข 
โดยให้ผู้นำชุมชน/สมาชิกสภา อบต. แต่ละหมู่บ้านร่วมสำรวจในหมู่บ้าน 
ซึ่งปัจจุบนัได้รับการรายงานมาแล้วทุกหมู่บ้าน รวมสุนัข จำนวน  1,200 ตัว 
ปริมาณจำนวนของสุนัขได้เพิ่มจำนวนขึ้นจากปีที่ผา่นมามาก โดยปัญหาหลัก ๆ คือ สุนัขจรจัด 



หรือที่ไม่มีเจ้าของ และสุนัขที่วดัซึ่งมีจำนวนมาก การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนุัขบา้ในปนีี้ 
จะได้ดำเนินการได้ประมาณเดือนเมษายน 
จึงขอให้สมาชิกแจ้งประชาชนทีอ่ยู่ในหมู่บ้านทา่นให้ทราบด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ)1.3 การจัดทำผ้าป่าสมทบกองทนุสวัสดิการ อปพร. ของ ปภ.จงัหวัดนครราชสีมา 2562 

ตามที่สำนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 
ได้ดำเนนิการจัดตั้งกองทนุสวสัดิการสำหรับสมาชิก อปพร.จังหวัดนครราชสีมา เม่ือปี 2561 นั้น 
จากการดำเนนิงานของกองทุนในรอบปีที่ผา่นมา 
ได้มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนตำบลดอนมัน 
ได้รับสวสัดิการจากกองทนุสวัสดิการนี้แล้ว และในปี 2562 
สำนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา มีการจัดทำผ้าป่า ประจำปี 2562 
ขึ้น เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
และได้ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ขอให้แจกซองผ้าป่ากบัสมาชกิ 
อปพร.ในสังกัด และประชาชนในเขตตำบลดอนมันทุกหมู่บา้นเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการของ 
อปพร.ตามกำลังศรัทธา โดยวนัทอดผ้าปา่คือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
ซึ่งในส่วนนี้ทา่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
จะได้มอบหมายให้ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน ได้นำเงินไปสมทบที่จงัหวัดต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ)1.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐาน 

ด้วยอำเภอประทาย แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวา่ ได้รบัแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า 
กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งกรณี ติดตาม ตรวจสอบและเฝา้ระวังสถานการณฝ์ุ่นละออง ขนาดเลก็ 
2.5 ไมคอน (PM.25) โดยพบฝุน่ละอองเกินค่ามาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์มาตร) 
ในพื้นที่จังหวัดตา่งๆ โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ดำเนินการ ดังนี้  
1) ร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ ปอ้งกันและเฝ้าระวงัสถานการณ์การเกิดฝุ่นละออง 
เช่นควบคุมไม่ให้มีการเผาในที่โล่งทุกประเภท ตรวจสอบจับรถควันดำ 
2) 
แจ้งเตือนผลกระทบต่อสุขภาพและข้อแนะนำการปฏบิัติให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางการสือ่สารต่
างๆ ในพืน้ที่ ทุกช่องทาง เชน่ หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  
3) สร้างความร่วมมือทุกภาคสว่นในพื้นที่ ไม่กระทำกิจกรรมอันก่อให้เกิดฝุ่นละออง 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที ่4 ประจำปี พ.ศ.2561 (เมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2561 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
  ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ซึ่งรายละเอียดตามเอกสาร 

ทุกท่านตรวจรายงานการประชมุ หากมีข้อความไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมเชิญเสนอที่ประชุม 
เพื่อขอมติให้แก้ไข 



นายสมฤทธิ์ (ส.อบต.ม.4) ขออนุญาตแก้ไขข้อความ หน้าที่ 13 แถวที่ 10 ข้อความเดิม นายสมัฤทธิ์ พวงกลาง แกไ้ขเป็น 
นายสัมฤทธิ์ คำยาง ครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อความเป็นเอกฉันท์ 
นายมานพ (ส.อบต.ม.1)  ขออนุญาตแก้ไขข้อความ หน้าที่ 13 แถวที่ 1 ข้อความเดิม นายลำไย รักษาชาติ แก้ไขเป็น นางลำใย 

รักษาชาติ ครับ  
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อความเป็นเอกฉันท์ 
ที่ประชุม   มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ หากมีผู้ใดเสนอแก้ไขใดๆ แล้วขอมตริับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ 

สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ครับ 
มติที่ประชุม รับรอง  20  เสียง 

ไม่รับรอง   - เสียง  
งดออกเสียง  - เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ  

- 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา  
4.1 การกำหนดวันเริ่มประชุมและจำนวนวันประชุมของสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 
ของแต่ละสมัย 
และกำหนดวันเริ่มประชุมและจำนวนวันประชุมของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 
2563 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ขอเชิญเลขาสภาฯ เปน็ผูช้ี้แจงรายละเอียดของระเบียบกฎหมาย ครับ 



นายอุทัย (เลขานุการสภาฯ)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11 (3) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนัน้จะมสีมัยประชมุสามัญประจำปีกี่สมัย 
แต่ละสมัยในปีนัน้จะเร่ิมเม่ือใด แต่ละสมัยในปีนัน้มีกำหนดกี่วนั 
กับให้กำหนดวันเร่ิมประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 
การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้
นกำหนด  ข้อ 20 นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6 แล้ว การประชุมสภาท้องถิ่น 
มี 2 ประเภท คือ (1) การประชมุสามัญ (2) การประชุมวสิามัญ 
พระราชบญัญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 53 
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแตส่ภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำห
นด แต่ต้องไม่เกินสีส่มัย วันเร่ิมสมัยประชุมสามญัประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 
วรรคท้าย สมัยประชุมสามัญสมยัหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสบิห้าวัน 
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ)ตามที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบยีบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ 
ร่วมกันกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำป ี2562 ว่าควรมีก่ีสมัยครับ 

นายสัมฤทธิ์ (ส.อบต. หมู่ 4) ผมขอเสนอ 4 สมัยครับ 
ผู้รับรอง 1.นายอภินันท์ มโนรมย์ ส.อบต. หมู่ 10  
           2.นายแสน ประดิษฐจ์า ส.อบต. หมู่ 2 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) มสีมาชิกสภาฯ ทา่นใดจะเสนอ เป็นอย่างอืน่หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม             เห็นชอบ  20  เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
งดออกเสียง   -   เสียง 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ)ให้สมาชิกสภาฯ กำหนดวัน ระยะเวลา ของสมัยประชุมสมัยสามัญครับ 
สำหรับสมัยประชุมสามัญสมัยที ่1 (สมัยแรก) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้มีมติ 
เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมยัที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดระหว่างวันที่ 10 -24 
กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งการประชมุคร้ังนี้ ก็คือการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก หรือสมัยที่ 1 ปี 2562 
จึงไม่ต้องกำหนดอีก ให้เสนอสมยัต่อไปเลยครับ  

นายสัมฤทธิ์ (ส.อบต. หมู่ 4) ขอเสนอ กำหนดสมัยประชุมวันเริ่มและจำนวนวนัประชุมสมัยสามัญประจำปี 2562 ดังนี้  
 กำหนดสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย คือ  

สมัยประชุมสามญัสมัยที่ 2 กำหนดประชุมระหว่างวนัที่ 10 -24 มิถุนายน 2562  
สมัยประชุมสามญัสมัยที่ 3 กำหนดประชุมระหว่างวนัที่ 10 -24 สิงหาคม 2562  
สมัยประชุมสามญัสมัยที่ 4 กำหนดประชุมระหว่างวนัที่ 10 –24 ธันวาคม 2562  
ปี พ.ศ. 2563 กำหนดสมัยประชุมสามัญ  
สมัยแรก ระหว่างวันที่ 10 -24 กุมภาพันธ์ 2563  

   ผู้รับรอง 1. นางทองมา เสนอกลาง ส.อบต. หมู่ 3  
           2. นางทองใบ แย้มลอย ส.อบต. หมู่ 2 



นายศุภชัย (ประธานสภาฯ)มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี 
ผมขอมติการกำหนดสมัยประชมุประจำปี 2562 และสมัยประชุมสมัยแรก ปี 2563 
ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  20 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 

งดออกเสียง   -   เสียง 



นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) การกำหนดสมัยประชุมวนัเร่ิมและจำนวนวนัประชุม สมัยสามัญ ประจำป ี2562 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้มีมติ ดงันี้  
สมัยประชุมสามญัสมัยที่ 2 กำหนดประชุมระหว่างวนัที่ 10 -24 มิถุนายน 2562  
สมัยประชุมสามญัสมัยที่ 3 กำหนดประชุมระหว่างวนัที่ 10 -24 สิงหาคม 2562  
สมัยประชุมสามญัสมัยที่ 4 กำหนดประชุมระหว่างวนัที่ 10 –24 ธันวาคม 2562  
ปี พ.ศ. 2563 กำหนดสมัยประชุมสามัญ  
สมัยแรก ระหว่างวันที่ 10 -24 กุมภาพันธ์ 2563  

ที่ประชุม   รับทราบ 

4.2 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ในวาระ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.2562 ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา ครับ  

นางเรืองอุไร (นายก.อบต.) เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
พ.ศ.2541 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 
การโอนและแก้ไขเปลีย่นแปลงงบประมาณ ข้อ 29 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
สำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
1. โครงการ ก่อสร้างโดมหลังคาเอนกประสงค์ งบประมาณ 300,000 บาท 
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างโดมหลงัคาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร 
ยาว 13.00 เมตร สูง 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 156 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 196 
ลำดับที่ 15 
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างโดมหลังคาเอนกประสงค์ ขนาดกวา้ง 12.00 เมตร 
ยาว 13.00 เมตร สูง 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 156 ตารางเมตร ตามแบบที่ 
อบต.ดอนมันกำหนด เปน็ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี (พ.ศ. 2561-
พ.ศ.2564) หน้าที่ 196 ลำดับที ่15 
2. โครงการ ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ งบประมาณ 250,000 บาท 
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องนำ้ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.20 
เมตร สูง 2.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไมน่้อยกว่า 18.20 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกรมอนามัย 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 196 
ลำดับที่ 16 



ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.20 
เมตร สูง 2.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไมน่้อยกว่า 18.20 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.ดอนมันกำหนด 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 196 
ลำดับที่ 16 



กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างพื้นฐาน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
1. โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง (สายรอบหมู่บ้านคุ้มโคกใหญ่) บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 
งบประมาณ 288,000 บาท 
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างงานถมดินคนัทาง สายรอบหมู่บ้านคุ้มโคกใหญ่ 
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 รายละเอียดโครงการ ถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางประมาณ 600 
เมตร ดินถมเฉลี่ย 0.80 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่ 2,304 ลูกบาศก์เมตร งานวางท่อลอด 
จำนวน 3 จุด ขนาดและระยะตามรายการก่อสร้าง เปน็ไปตามแบบมาตรฐาน 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 115 
ลำดับที่ 5 
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างงานถมดินคันทาง สายรอบหมู่บ้านคุ้มโคกใหญ่ 
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 รายละเอียดโครงการ ถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางประมาณ 600 
เมตร ดินถมเฉลี่ย 0.80 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่ 2,304 ลูกบาศก์เมตร งานวางท่อลอด 
จำนวน 3 จุด ขนาดและระยะตามรายการก่อสร้าง เปน็ไปตามแบบมาตรฐานหรือแบบที่ 
อบต.ดอนมันกำหนด เปน็ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี (พ.ศ. 2561-
พ.ศ.2564) หน้าที่ 115 ลำดับที ่5 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางลำดวน–บ้านนางพูน พิลาพันธ์) 
บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2 งบประมาณ 244,000 บาท 
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นไปตามแบบมาตรฐาน 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 93 
ลำดับที่ 7 
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จำนวน 1 ป้าย 
เป็นไปตามแบบมาตรฐานหรือแบบที่ อบต.ดอนมนักำหนด 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 93 
ลำดับที่ 7 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนายสกล–บ้านธเนศ-บ้านนายพันธ์) 
บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 งบประมาณ 82,500 บาท 
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
2.50 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 122.50 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง เปน็ไปตามแบบมาตรฐาน เปน็ไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 17 



ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
2.50 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 122.50 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง เปน็ไปตามแบบมาตรฐานหรือแบบที่ อบต.ดอนมนักำหนด 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 95 
ลำดับที่ 17 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดปลกัแรต-หนองปลักแรต) 
บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 งบประมาณ 110,500 บาท 
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นไปตามแบบมาตรฐาน 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 95 
ลำดับที่ 16 
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จำนวน 1 ป้าย 
เป็นไปตามแบบมาตรฐานหรือแบบที่ อบต.ดอนมนักำหนด 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 95 
ลำดับที่ 16 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนางเสงี่ยม-บ้านนายสนาม 
มหาไธสง) บ้านปลักแรต หมู่ที ่3 งบประมาณ 56,000 บาท 
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 92 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง เปน็ไปตามแบบมาตรฐาน เปน็ไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 20 
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 92 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง เปน็ไปตามแบบมาตรฐานหรือแบบที่ อบต.ดอนมนักำหนด 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 96 
ลำดับที่ 20 
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสวนนางสำลี คำยาง-โรงสีชุมชุน) 
บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 งบประมาณ 97,300 บาท 
ข้อความเดิม เพือ่จ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง เปน็ไปตามแบบมาตรฐาน เปน็ไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 33 
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร 



ไม่มีไหล่ทาง เปน็ไปตามแบบมาตรฐานหรือแบบที่ อบต.ดอนมนักำหนด 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 98 
ลำดับที่ 33 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางคณู-บ้านนางจ่อง เหล่าบุญ) 
บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 งบประมาณ 121,700 บาท 
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ไม่มีไหล่ทาง เปน็ไปตามแบบมาตรฐาน 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 97 
ลำดับที่ 26 
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ไม่มีไหล่ทาง 
เป็นไปตามแบบมาตรฐานหรือแบบที่ อบต.ดอนมนักำหนด 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 97 
ลำดับที่ 26 
8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูตัวยู (สายบ้านนายคำศรี โพธิจักร-บ้านนายบัญญัติ 
รักสมบัติ) บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5 งบประมาณ 384,900 บาท 
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.รูปตัวยู ฝา คสล.ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ระยะทางประมาณ 166 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นไปตามแบบมาตรฐาน 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 127 
ลำดับที่ 6 
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ฝา คสล.ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ระยะทางประมาณ 166 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นไปตามแบบมาตรฐานหรือแบบที่ 
อบต.ดอนมันกำหนด เปน็ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี (พ.ศ. 2561-
พ.ศ.2564) หน้าที่ 127 ลำดับที ่6 
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงสีชมุชน-หน้าบ้านนางสมร หลักมาก) 
บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 งบประมาณ 235,300 บาท 
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 385 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นไปตามแบบมาตรฐาน 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 100 
ลำดับที่ 43 
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 385 ตารางเมตร 



ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จำนวน 1 ป้าย 
เป็นไปตามแบบมาตรฐานหรือแบบที่ อบต.ดอนมนักำหนด 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 100 
ลำดับที่ 43 
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโนนสมบูรณ์-กุดปลาหมอ) 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 งบประมาณ 244,000 บาท 
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นไปตามแบบมาตรฐาน 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้าที่102 
ลำดับที่ 49 
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จำนวน 1 ป้าย 
เป็นไปตามแบบมาตรฐานหรือแบบที่ อบต.ดอนมนักำหนด 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 102 
ลำดับที่ 49 
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายรอด-คลองอีสานเขียว) 
บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8 งบประมาณ 244,000 บาท 
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นไปตามแบบมาตรฐาน 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้าที่102 
ลำดับที่ 52 
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จำนวน 1 ป้าย 
เป็นไปตามแบบมาตรฐานหรือแบบที่ อบต.ดอนมนักำหนด 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 102 
ลำดับที่ 52 



12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดลิน้ฟ้า) บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 
งบประมาณ 244,000 บาท 
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นไปตามแบบมาตรฐาน 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้าที่102 
ลำดับที่ 53 
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จำนวน 1 ป้าย 
เป็นไปตามแบบมาตรฐานหรือแบบที่ อบต.ดอนมนักำหนด 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 103 
ลำดับที่ 52 
13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูตัวยู (สายทิศตะวันตกที่นานายสุรชัย มโนรมย์-
หนองสระ) บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10 งบประมาณ 463,700 บาท 
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.รูปตัวยู ฝา คสล.ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นไปตามแบบมาตรฐาน 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 130 
ลำดับที่ 18 
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ฝา คสล.ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ จำนวน 1 เป็นไปตามแบบมาตรฐานหรือแบบที่ 
อบต.ดอนมันกำหนด เปน็ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี (พ.ศ. 2561-
พ.ศ.2564) หน้าที่ 130 ลำดับที ่18 

ที่ประชุม   รับทราบ 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) 

ตามที่ผูบ้ริหารได้เสนอญัตติเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประม
าณ 2562 จำนวน 15 รายการ 
ขอความคิดเห็นของที่ประชุมว่าเราควรจะพิจารณาและอนุมัตไิปทีละโครงการหรือว่าพิจารณาทุกโค
รงการแล้วลงมติครั้งเดียวเลย ขอความเห็นของสมาชิกสภา อบต. ด้วยครับ 

นายสัมฤทธิ์ (ส.อบต.ม.4) เรียนท่านประธานสภาฯ ผมเสนอให้พิจารณา ไปทีละโครงการ แลว้ค่อยลงมติอนุมัติครั้งเดียวเลย 
หากสมาชิกสภา สงสัยหรือติดใจโครงการหรือประเด็นใดก็ให้สอบถามผู้บริหารไปทีละโครงการครับ 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) มที่านใดจะเสนอเป็นอยา่งอื่นหรือไม่ 
หากไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาตามทีท่่านสัมฤทธิ์เสนอมา 

ที่ประชุม   รับทราบ 



นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) มสีมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปรายหรือสอบถาม 
การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
หรือไม่ครับ 

นายอุทัย(เลขานุการสภาฯ) เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผูบ้ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมขอเรียนถามท่านประธานครบั เร่ืองการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงทุกโครงการ ตามแบบมาตรฐาน 
ที่กำหนดมาแลว้นัน้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ เป็น ตามแบบมาตรฐานหรือแบบที่ 
อบต.ดอนมันกำหนด อยากทราบเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง สำนักปลัด จำนวน 2 โครงการ 
เปลี่ยนแปลงจาก ตามแบบมาตรฐาน เป็น ตามแบบที่ อบต.กำหนด  กองช่าง จำนวน 13 
โครงการ เปลี่ยนแปลงจาก ตามแบบมาตรฐาน เปน็ ตามแบบมาตรฐานหรือตามแบบที่ 
อบต.กำหนด  อยากทราบอยากเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จงครับ 



นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ผมขอเรียนเชิญ ผอ.กองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง 
ชี้แจงรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเพิ่มเติม ครับ 

นางพิชญาอร(ผอ.กองการศึกษา) เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผูบ้ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น 
ในส่วนสำนักปลัด เนื่องจากแบบมาตรฐานไมส่ามารถดำเนนิการได้ 
โดยมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและสถานที่ จึงขออนุมัติเปลีย่นแปลงคำชี้แจงเปน็แบบที่ 
อบต.ดอนมันกำหนด ซึ่งเป็นแบบที่มีวิศวกรเซนต์รับรองค่ะ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นางพิชญาอร(ผอ.กองการศึกษา)สำหรับกองช่าง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจะยังคงแบบมาตรฐานไว้ 

แต่เพิ่มหรือแบบที่ อบต.ดอนมันกำหนดเพิ่มเข้าไป เนื่องจากบางโครงการ สถานที่ 
ไม่เอ้ืออำนวยในการก่อสร้างจึงต้องมีการปรับเปลี่ยน เช่น 
บางโครงการที่จะดำเนินการความกว้างของถนน 3 เมตร แต่ในแบบมาตรฐาน จะต้องได้ 4 เมตร 
เป็นต้น  

ที่ประชุม รับทราบ 
นางประภาภรณ์(หัวหน้าสำนักปลัด) เรียนประธานสภา สมาชกิสภา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมค่ะ 
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำป ีงบประมาณ 2562 
นั้นการดำเนินการตามแบบมาตรฐาน ยังไม่สามารถดำเนนิการได้ 
เนื่องจากแบบมาตรฐานซึ่งชมรมช่างจงัหวัดนครราชสีมาเปน็เสนอต่อผู้ว่าราชการจัง 
ยังไม่ได้รบัการอนุมัติ จึงยงัไม่มแีนวทางการนำมาใชป้ฏิบัติ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) มสีมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปรายหรือสอบถามผู้บริหารอีกหรือไม่ครับ 

หากไม่มีแล้วผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันเรียน 
เพื่ออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 สำนักปลัด จำนวน 2 
โครงการ กองช่าง จำนวน 13 โครงการ รวมทั้งหมด จำนวน  15 โครงการ ขอมติครับ 

มติที่ประชุม    อนุมัติ  20  เสียง 
  ไม่อนุมัต ิ  -  เสียง 

งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง อ่ืน ๆ  
5.1 การจัดงานของดีอำเภอประทาย ประจำปี 2562 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ดว้ยในเดือนมีนาคม อำเภอประทายจะมีการจัดงานวันของดีอำเภอประทาย ประจำปี 2562 ขึ้น 
ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2562 ซึ่งในงานจะมีการประกวดขบวนแห่ตบแต่งให้ดูสวยงาม 
เรียงลำดับตามตำบล ซึง่อำเภอจะมีรางวัลให้ด้วย และมีการประกวดซุ่มแต่ละตำบล 
เหมือนปีที่ผ่านมา ส่วนรายละเอียดที่แน่นอนนั้นอำเภอจะได้เชญิประชุมอีกครั้งหนึ่ง 

นายแสน (ส.อบต.หมู.่2) มีการขายสินคา้เกษตรที่ซุ้มหรือเปล่าครับ 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ภายในซุ้มอำเภอแจ้งมาเบื้องต้นวา่จะเปน็ลักษณะของตลาดประชารัฐ 

โดยเน้นทีผ่ลิตทางการเกษตรเป็นหลักครับ 



ที่ประชุม รับทราบ 
5.2 การจัดการแข่งขันกีฬาตำบลดอนมัน ประจำปี 2562 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ในช่วง 2-3 ปีที่ผา่นมาองค์การบรหิารส่วนตำบลดอนมัน ไม่ได้จัดการแข่งขันกีฬาตำบล 
สาเหตุก็เนื่องจากการทะเลาะววิาทของวัยรุ่น ซึ่งยากแก่การควบคุม แต่ในปนีี้ 
ประชาชนเรียกร้องอยากให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาอีก ผู้บริหารจึงขอให้ผมสอบถามที่ประชุมสภา 
ว่าเห็นด้วยหรือไม่ หากเห็นด้วย เราจะแข่งขันช่วงไหน และจะมกีารแข่งขันกีฬากี่ประเภท 
เชิญผู้บริหารชี้แจงครบั 



นางเรืองอุไร (นายก อบต.) เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ในช่วงการแข่งขันกีฬา ดิฉนัขอเสนอในห้วงเดือนมีนาคม – 
พฤษภาคม เพราะเป็นช่วงที่เด็กนักเรียนหยุดเรียนพอดี แต่การที่จะกำหนดวา่เป็นวันไหน 
จะมีหนังสือเรียนเชิญ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน 
มาปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางอีกคร้ังค่ะ 

ที่ประชุม รับทราบ 
5.3 การจัดงานวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) สำหรับงานวันผู้สูงอายุและวนัสงกรานต์ ประจำปี 2562 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันของเราก็ไก้ดำเนนิการจัดทกุปี 
ในปีนี้จะจัดในรูปแบบไหนผมขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดเปน็คนชี้แจงครับ 

นางประภาภรณ์ (หัวหน้าสำนกัปลัด) เรียนท่านประธาน สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น การจัดงานวนัผู้สูอายุ 
และวันสงกรานต์ในปนีี้ จะดำเนนิการจัดงานในวนัที่ 13 เมษายน 2562 
ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์และวนัผูสู้งอายุแห่งชาติด้วย 
ส่วนรายละเอียดจะได้เรียนเชิญสมาชิกประชุมเพื่อหารือแนวทางอีกครั้งค่ะ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) มสีมาชิกทา่นใด จะสอบถามหรือมีประเด็นชี้แจงในสภาอีกหรือไม่ครับ 

หากไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
 
 
ปิดประชุม เวลา  12.30 น. 
 
 

(ลงชื่อ)  อุทัย  สุวิชา ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายอุทัย  สุวิชา) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นตำบลดอนมนั  
 
 

(ลงชื่อ)    ศุภชัย  พันธไชย    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายศุภชัย  พันธไชย)                          
                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน 
 



เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 แล้ว 

เห็นว่าถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  

(ลงชื่อ)             
             สมฤทธิ์  คำยาง 

 ( นายสมฤทธิ์  คำยาง ) 
  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 

    (ลงชื่อ)              อภินันท์  มโนรมย์ 
             ( นายอภินันท์  มโนรมย์ ) 
                                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

    (ลงชื่อ)              จีรณะ  บุญเกิด 
               ( นายจีรณะ  บุญเกิด ) 
                                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
  

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน 
ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เม่ือวันที ่27 
มีนาคม พ.ศ. 2562 จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
 

(ลงชื่อ)        ศุภชัย  พันธไชย        
                                                         ( นายศุภชยั  พันธไชย )                 
                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน 
 
 


