
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายศุภชัย  พันธไชย ประธานสภา อบต.ดอนมัน ศุภชัย  พันธไชย  
๒ นายบุญทา  จูมเกษ รองประธานสภา อบต.ดอนมัน บุญทา  จูมเกษ  
๓ นายมานพ  บุไธสง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๑ มานพ  บุไธสง  
๔ นายรวย  พวงกลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๑ รวย  พวงกลาง  
๕ นางทองใบ  ผ่องทองหลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๒ ทองใบ  ผ่องทองหลาง  
๖ นายแสน  ประดิษฐ์จา สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๒ แสน  ประดิษฐ์จา  
๗ นางทองมา  เสนอกลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๓ ทองมา  เสนอกลาง  
๘ นางพรรณี  ทอนไธสง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๓ พรรณี  ทอนไธสง  
๙ นายสัมฤทธิ์  ค ายาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๔ สัมฤทธิ์  ค ายาง  

๑๐ นายไพบูรณ์  โสรัมภา สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๔ ไพบูรณ์  โสรัมภา  
๑๑ นางเกศกัลยา  จันทิชัย สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๕  ลา 
๑๒ นายธีรพล  โพธิจักร สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๖ ธีรพล  โพธิจักร  
๑๓ นายวิโรจน์  วรรณกัมมิโก สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๗ วิโรจน์  วรรณกัมมิโก  
๑๔ นายเจริญศักด์ิ  จงเจริญ สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๗ เจริญศักด์ิ จงเจริญ  
๑๕ นายแรม  คุ้มกลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๘ แรม  คุ้มกลาง  
๑๖ นายสุรชัย  สาโสภา สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๘ สุรชัย  สาโสภา  
๑๗ นายจีรณะ  บุญเกิด สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.๙ จีรณะ  บุญเกิด  
๑๘ นายสุบรรณ  มโนรมย์ สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.

๑๐ 
สุบรรณ  มโนรมย์  

๑๙ นายอภินันท์  มโนรมย์ สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.
๑๐ 

อภินันท์  มโนรมย์  

๒๐ นายอุทัย  สุวิชา เลขานุการสภา อบต.ดอนมัน อุทัย  สุวิชา  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางเรืองอุไร  มาตย์นอก ผอ.กองคลัง รก.ปลัด อบต. 
ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ดอนมัน 

เรืองอุไร  มาตย์นอก  

๒ นางประภาภรณ์ โนนม่วง หัวหน้าส านักปลัด ประภาภรณ์ โนนม่วง  
๓ นายภิวรรษ กุลจิตติอัมพร ผู้อ านวยการกองช่าง ภิวรรษ กุลจิตติอัมพร  
๔ นางพิชญาอร  พลดงนอก ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ พิชญาอร  พลดงนอก  
๕ นายคมเพชร  สุปะมา นักจัดการงานท่ัวไป คมเพชร  สุปะมา  
๖ นางบัวริน  ฤทธิพิษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บัวริน  ฤทธิพิษ  
     
     
     



 เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้ตรวจสอบรายช่ือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้มาประชุมท่ีได้ลงช่ือไว้เมื่อครบองค์ประชุม ได้ให้
สัญญาณเสียงเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เข้าห้องประชุมและน่ังตามเก้าอี้ที่
เจ้าหน้าท่ีจัดเตรียมไว้ แยกต่างหากจากที่ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม 

นายอุทัย (เลขานุการสภาฯ) บัดน้ี มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ซึ่งเป็นไป
ตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗รวมถึงท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึง
จะเป็นองค์ประชุม ก่อนท่ีท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันจะเปิดประชุม ผมขอ
เรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑  

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมัน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที ่๑  เร่ือง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
๑.๑ การให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ กรณี วาตภัย ในพื้นท่ี 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ตามท่ีพื้นท่ีต าบลดอนมันของเราได้เกิดเหตุวาตภัย  เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีบ้านหนองอ้อ หมู่ท่ี ๑ บ้านปลักแรต หมู่ท่ี ๒ บ้าน
ดอนสั้น หมู่ท่ี ๔ บ้านโนนเขวา หมู่ท่ี ๕ บ้านลิ้นฟ้า หมู่ท่ี ๙ และบ้านคอกหมู หมู่ท่ี ๑๐ ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา ท่านนายอ าเภอประทาย  ได้ออกมามอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัย
เบ้ืองต้นแล้วน้ัน ท่านนายอ าประทายได้ประสานมาท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลและฝ่ายปกครอง ให้
น าจิตอาสาในพื้นท่ีออกช่วยเหลือพี่น้องท่ีประสบภัยในครั้งน้ีด้วย ส าหรับการช่วยเหลือด้าน
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันได้ประสานขอความช่วยเหลือจากจังหวัด
นครราชสีมาแล้ว 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 ๑.๒ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ในรอบต่อไปเป็นรอบท่ี ๔ ซึ่งเป็น

รอบสุดท้ายแล้ว ระยะเวลาด าเนินการช่วงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ถึง วันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่ง
ช่วงดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันจะออกประชาคมในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ด้วย จึงขอให้สมาชิก อบต.ทุกท่านได้เข้าร่วมการประชาคมครั้งน้ี รายละเอียดวันเวลาท่ีชัดเจน ทีม
วิทยากรไทยนิยม ยั่งยืน จะประสานไปท่ีหมู่บ้านอีกครั้งครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
๑.๓ การรณรงค์คัดแยกขยะ 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ตามท่ีท่านนายอ าเภอประทายได้มีนโยบายให้ผู้น าชุมชน ส.อบต. ได้เป็นผู้น าในการน าวัสดุเหลือ 
เช่น เศษอาหาร น ามาหมักไว้ เพื่อใช้แทนปุ๋ยอินทรี จึงขอให้สมาชิกทุกท่านได้ด าเนินการตาม
นโยบายนายอ าเภอด้วย  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน จะท าการรณรงค์ให้ทุกหมู่บ้าน
คัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง  โดยบ้านหนองยาง หมู่ท่ี ๖ จะเป็นหมู่บ้านน าร่อง และ
เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการท่ีจะให้หมู่บ้านอื่น ๆเอาเป็นแบบอย่างในการคัดแยกขยะ 

ที่ประชุม   รับทราบ 



ระเบียบวาระที ่๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก  
  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้ทุกท่าน

แล้ว ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมด้วยครับ  หากมีข้อความใดท่ียังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไข
เพิ่มเติมก็ขอเชิญเสนอต่อท่ีประชุม เพื่อขอมติให้แก้ไขเพิ่มเติม  

ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดเสนอแก้ไขใดๆ และรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖๑ 
เมื่อวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่๓  เร่ือง เสนอเพื่อทราบ  
๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งท่ี 
๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมีอ านาจหน้าท่ี ดังน้ี (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายใน  สิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ผู้บริหารจึงขอเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลแผนฯ ครั้งท่ี ๑ (รอบระหว่างเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๐ – เดือน มีนาคม  ๒๕๖๑ ) จึงขอแจ้ง
ให้ท่ีประชุมสภาทราบ  ส่วนรายละเอียดน้ัน  ขอเรียนเชิญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้อธิบาย
แจ้งให้ท่ีประชุมสภาได้รับทราบ 

นางบัวริน (นักวิเคราะห์ฯ) เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ผู้ทรงเกียรติ จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ครั้งท่ี ๑ (รอบระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือน มีนาคม 
๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน สรุปตามยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ล าดับที่   ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒๐ ๖ ๑๔ - 

 ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ๑๖      ๗ ๖ ๓ 

๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ๓ ๑ ๑ ๑ 

๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ๕ ๒ ๑ ๒ 

    รวม   ๔๔ ๑๖ ๒๒ ๖ 

 คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๓๖.๓๖ ๕๐ ๑๓.๖๓ 



ส าหรับรายละเอียด ตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุก
ท่านแล้ว 

ที่ประชุม   รับทราบ  
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรืออยากสอบถามหรือไม่ครับ 
นายมานพ (ส.อบต.ม.๑)  เรียนท่านประธานสภา ผมขอเรียนสอบถามโครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการท่ีรายงานมาตาม

เอกสาร แต่ตามท่ีผมได้ไปดูบางโครงการก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ในรายงานเป็นอยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

นางบัวริน (นักวิเคราะห์ฯ) เรียนท่านสมาชิกสภา ส าหรับการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบ
ท่ี ๑ น้ัน เป็นการรายงานผลในห้วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการ
รายงานต่อผู้บริหาร ส าหรับสภาท้องถ่ินน้ัน มีหนังสือซักซ้อมจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินให้
รายงานเมื่อมีสมัยประชุม หลังจากน้ันได้ จึงท าให้บางโครงการอาจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ค่ะ 

ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระที ่๔  เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา  
๔.๑ พิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ขอเชิญผู้บริหาร ช้ีแจงหลักการและเหตุผล ญัตติจ่ายขาดเงินสะสมครับ 
นางเรืองอุไร (นายกอ บต.) เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดอนมัน ดิฉัน นางเรืองอุไร     

มาตย์นอก ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ขอเสนอหลักการและเหตุผล ขอจ่ายเงินสะสม ดังน้ี 

หลักการ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา  ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ
และหน้าท่ีในการจัดระบบ การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง  
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับ
ท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ อ านาจหน้าท่ี ขององค์การบริหารส่วนต าบล  มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (๑) จัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า  การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของ องค์การบริหารส่วนต าบล ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน   
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๕ (๒๔) “เงินสะสม” หมายความว่า เงินท่ีเหลือจ่ายจากเงินรายรับตามงบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าปีและหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และให้หมายความรวมถึงเงิน
รายรับอื่นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับไว้ภายในวันสิ้นปีงบประมาณหลัง จากที่ได้หักทุน
ส ารองเงินสะสมไว้แล้วและรวมท้ังเงินสะสมปีก่อนๆ ด้วย ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจ
จ่ายขาดจากเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินหรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ท้ังน้ี ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 



(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว   

(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการก่อหน้ี
ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมน้ันเป็นอันพับไป  
ท้ังน้ีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่าย ค่าใช้จ่ายประจ า และ
กรณีฉุกเฉินกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและ
เสถียรภาพในระยะยาว และขอได้ช้ีแจงสถานะการคลัง ให้สมาชิกทราบดังน้ี 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  มียอดเงินสะสม คงเหลือ ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ดังน้ี 
เงินสะสม   ๑๑,๐๓๔,๗๑๖.๔๓ บาท  
เงินทุนส ารองสะสม         ๗,๕๖๑,๘๗๗.๕๐  บาท 
โดยจะต้องกันส ารองไว้ส าหรับรายจ่ายประจ า เช่นกันส ารองงบด้านบุคลากร  ประมาณ 
๓,๒๑๙,๐๐๐ บาท กันส ารองประเภทเงินส ารองจ่ายจัดสรรเงินอุดหนุนท่ีต้องจ่ายให้ประชาชน 
ประมาณ ๑,๙๘๔,๕๐๐ บาท กันส ารองไว้ส าหรับกรณีฉุกเฉิน กรณี สาธารณภัย ประมาณ 
๕๕๒,๑๒๑.๖๔ บาท และกันส ารองไว้ส าหรับส ารองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้
ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย ประมาณ ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาทเหลือ
ยอดเงินท่ีสามารถน าไปใช้ได้ประมาณ  ๔,๙๖๙๐๙๔.๗๙ บาท 

       เหตุผล 
  เน่ืองจาก ถนนสาย นม.ถ. ๑๔๓๐๗  เดิมอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งลาดยางหมดอายุการใช้งาน  จึงท าให้ถนน ช ารุดทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อ 
หน้าแล้งเกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย หน้าฝนน้ าท่วมขังการสัญจรไปมาไม่สะดวก ส่งผลท าให้ราษฎรซึ่งใช้เป็น
เส้นทางในการสัญจรไปมา เกิดอุบัติเหตุและได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก  ประกอบกับถนนมี
ระดับต่ าท าให้เกิดน้ าท่วมเป็นประจ า องค์การบริหารต าบลดอนมันจึงข้ึนทะเบียนถนนสาย นม.ถ.
๑๔๓๐๗ ไว้ในความรับผิดชอบ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและบริการ
ชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นท่ีด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในระยะยาวให้ยั่งยืน
และถาวร  ตลอดจนเพื่อให้การเดินทางสัญจรของประชาชนต าบล ดอนมัน สะดวกปลอดภัยยิ่งข้ึน 
ประชาชนในต าบลดอนมันและพื้นท่ีใกล้เคียงใช้เส้นทางเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสู่ตลาดได้
อย่างสะดวก  และเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีดีให้กับชุมชนและราษฎรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน   
ผู้บริหาร จึงได้น าเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
เป็นเงินท้ังสิ้น ๓,๓๘๐,๐๐๐  บาท เพื่อด าเนินการ ๑) โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอส
ฟัลติก คอนกรีต นม.ถ. ๑๔๓๐๗  บ้านคอกหมู – บ้านท่าสวนยา (เร่ิมต้นวัดบ้านปลักแรต สิ้นสุด
ระยะ ๙๕๒ เมตร มาทางบ้านดอนสั้น) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๕๒  เมตร หนา ๐.๐๔ 
เมตร หรือมีพื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า ๕,๗๑๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน มาตรฐาน
งานทางกรมทางหลวงชนบท และท่ี อบต.ดอนมันก าหนด ) รวมเป็นเงินจ านวน ๓,๓๘๐,๐๐๐ บาท  
  



ซึ่งเป็นโครงการท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ องค์การบริหารส่วนต าบล เกี่ยวกับด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม และเป็นกิจการท่ีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงหากไม่ท าจะไม่สามารถแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชนได้หรือท้องถ่ินอาจขาดโอกาสท่ีจะได้รับการพัฒนา   สอดคล้องกับ
ยุทธศาตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  โดยมี
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานบูรณาการการขับเคลื่อนให้ทุกส่วนราชการด าเนินการร่วมกันตาม
แนวทางประชารัฐ 

ท่ีประชุม   รับทราบ  
นายศุภชัย ( ประธานสภาฯ )ตามท่ีผู้บริหารได้ช้ีแจง  หลักการ สถานะ ทางการคลัง และเหตุผล ให้กับสมาชิก สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้รับทราบ และตามเอกสารท่ีแจกให้ทุกท่านไปแล้วน้ัน ให้สมาชิกได้
ตรวจดูว่าโครงการถูกต้องหรือไม่ ตามท่ีผู้บริหาร  ช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ให้สมาชิกสภา
ได้พิจารณาเอกสารท่ีแจกให้กับทุกท่านไปแล้ว ขอให้ท่ีประชุมได้พิจารณาและหากสมาชิกท่านใดมี
ความประสงค์อภิปรายขอเชิญอภิปรายได้ครับ หากไม่มีผู้ใดจะประสงค์อภิปราย เชิญลงมติครับ 
๑) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต นม.ถ.๑๔๓๐๗ บ้านคอกหมู – บ้าน
ท่าสวนยา (เร่ิมต้นวัดบ้านปลักแรต สิ้นสุดระยะ ๙๕๒ เมตร มาทางบ้านดอนสั้น) ขนาดผิวจราจร 
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๕๒  เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า ๕,๗๑๒ ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานงานทางกรมทางหลวงชนบท และท่ี อบต.ดอนมัน
ก าหนด ) รวมเป็นเงินจ านวน ๓,๓๘๐,๐๐๐ บาท 

ที่ประชุม  มี มติอนุมัติ ๑๙ เสียง  
ไม่อนุมัติ ๐    เสียง  
งดออกเสียง ๐ เสียง  

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ)ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต นม.ถ. ๑๔๓๐๗ บ้านคอกหมู – บ้านท่าสวนยา (เริ่มต้นวัดบ้านปลักแรต 
ส้ินสุดระยะ ๙๕๒ เมตร มาทางบ้านดอนส้ัน) งบประมาณ ๓,๓๘๐,๐๐๐ บาท 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่๕  เร่ือง อื่น ๆ  
๕.๑ การประชาคมเพื่อทบทวน ปรับปรุง แผนพัฒนาท้องถิ่น 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้ีแจงรายละเอียดครับ 
นางบัวริน (นักวิเคราะห์) การ ประชาคมเพื่อทบทวน ปรับปรุง แผนพัฒนาท้องถ่ิน จะด าเนินการพร้อมกันกับเวที ไทยนิยม 

ยั่งยืน เวทีท่ี ๔ ค่ะ ซึ่งโครงการท่ีเสนอเพื่อให้ประชาคมเห็นชอบของแต่ละหมู่บ้านในครั้งน้ีจะต้อง
เป็นโครงการท่ีจะท าจริง ในปี ๖๒ เพราะจะได้น ามาจัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 
๒๕๖๒ จึงขอให้ท่านสมาชิกสภา เข้าประชาคมอย่าให้ขาดนะค่ะ 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ขอให้สมาชิกสภา อบต. ทุกอย่าได้ขาดการประชาคมในครั้งน้ีนะครับ ซึ่งท่านอยู่บ้านไหนก็ให้เข้า
ร่วมบ้านน้ัน แต่หากมีเวลาว่างก็มาร่วมได้ทุกหมู่ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
๕.๒ การให้ความช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน กรณีวาตภัย ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) การให้ความช่วยเหลือขององค์การบริหารส่าวนต าบลดอนมัน เรียนท่านนายกช้ีแจง เพื่อสมาชิก
สภา อบต.จะได้ไปบอกเล่าให้พี่น้องท่ีประสบวาตภัย ทราบต่อไปครับ 



นางเรืองอุไร (นายก.อบต.) เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ผู้ทรงเกียรติ การให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้น เราได้ด าเนินการไปแล้วพร้อมกับจังหวัดนครราชสีมาและอ าเภอประทาย และ
ส าหรับบ้านท่ีประสบเหตุวาตภัย ไม่มีแรงงานในการซ่อมแซม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันได้
ประสานไปยัง สมาชิก อบต. พนักงาน ฝ่ายปกครอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ได้ด าเนินการ
ช่วยเหลือซ่อมแซมให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงบประมาณชดเชยค่าเสียหายน้ัน เราขอรับการ
สนับสนุนจากจังหวัดนครราชสีมาท้ังหมด ดังน้ันจึงขอความร่วมมือสมาชิกได้ประสานผู้ประสบวาต
ภัยให้ส่งเอกสารให้ครบและให้รวดเร็วด้วย เพื่อจะรวบรวมให้คณะกรรมการระดับอ าเภอพิจารณา 
ซึ่งหากเอกสารช้าการด าเนินการต่าง ๆก็จะช้าตามไปด้วย 

ที่ประชุม   รับทราบ 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือมีประเด็นช้ีแจงในสภาอีกหรือไม่ครับ 
นายสัมฤทธิ์ ส.อบต.ม.๔ ) ผมขออนุญาต ขอบคุณผู้บริหาร ท่ีเห็นความจ าเป็นในการท าถนนลาดยาง ในครั้งน้ี ขอขอบคุณ

สมาชิกสภา อบต.ดอนมันทุกท่านท่ี อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งน้ีด้วยครับ   
ที่ประชุม รับทราบ 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือมีประเด็นช้ีแจงในสภาอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุม เวลา  ๑๒.๓๐ น.  
 
 

(ลงช่ือ)  อุทัย  สุวิชา ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายอุทัย  สุวิชา) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  
 
 

(ลงช่ือ)          ศุภชัย  พันธไชย ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
            (นายศุภชัย  พันธไชย)                          
                  ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล ดอนมัน 
 



เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ แล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  

(ลงช่ือ)            สมฤทธิ์  ค ายาง 
 ( นายสมฤทธิ์  ค ายาง ) 

  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

    (ลงช่ือ)              อภินันท์  มโนรมย ์
             ( นาย อภินันท์  มโนรมย์ ) 
                                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

    (ลงช่ือ)              จีรณะ  บุญเกดิ 
               ( นาย จีรณะ  บุญเกิด ) 
                                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
  

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
มัน ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุมสภา สมัย.................................................. เมื่อ ............................. 
จึงได้ลงลายมือช่ือรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนท่ัวไปทราบ 
 

(ลงช่ือ)                
                                                         ( นายศุภชัย  พันธไชย )                 
                             ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล ดอนมัน 
 
 


