
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2/2564 
วันท่ี 12 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.30 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน 
************* 

ผูมาประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลามมือช่ือ หมายเหตุ 
1. นายสุทธี   หินกอก ประธานสภา สุทธี   หินกอก  
2. นายพุฒ อดทน รองประธานสภา พุฒ อดทน  
3. นายสมพร อมฤกตย สมาชิก อบต. สมพร อมฤกตย  
4. นายจัด จอกทอง สมาชิก อบต. จัด จอกทอง  
5. นายมงคล วุฒิพงษเดชา สมาชิก อบต. มงคล วุฒิพงษดชา  
6. นายภูมินทร ชมพุทธ สมาชิก อบต. ภูมินทร ชมพุทธ  
7. นายชอบ  อดทน สมาชิก อบต. ชอบ  อดทน  
8. นายประจวบ  แทนสีดา สมาชิก อบต. ประจวบ  แทนสีดา  
9. นายนรินทร สาระพล สมาชิก อบต. นรนิทร สาระพล  

10. นายทองแดง นรพันธ สมาชิก อบต. ทองแดง นรพันธ  
11. นายชานนท ทิพยบำหราบ สมาชิก อบต. ชานนท ทิพยบำหราบ  
12. นายสรอย เหลาหวายนอก สมาชิก อบต. สรอย เหลาหวายนอก  

ผูมาประชุม..........12........คน           
ผูไมมาประชุม..............คน 
ผูเขารวมประชุม  7 คน 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลามมือช่ือ หมายเหตุ 
1. นายอุทัย  แสนนอก นายก.อบต. อุทัย  แสนนอก  
2. นายมานพ สุพรรณนอก รองนายก อบต มานพ สุพรรณนอก  
3. นายฐาปกรณ เทพประจักษ นายชางโยธา ฐาปกรณ เทพประจักษ  
5. นายประกาศิต จรทะผา นายชางอาวุโส ประกาศิต จรทะผา  
6. นางสาวอรวรรณ ชมพุทธ นักวิเคราะหฯ อรวรรณ ชมพุทธ  
7. นายพิทักษ จันทสิทธิ์ ผช.ธุรการ พิทักษ จันทสิทธิ์  

 



เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นางสาวดวงใจ ชมพุทธ 
(เลขานุการสภาฯ) 

ท่ีประชุมพรอมแลวขอเรียนเชิญทานประธานสภาฯ ไดจุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
กลาวเปดประชุมในลำดับตอไป. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 -ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 
1 ครั้งท่ี ๑/๒๕๖4  เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม ๒๕๖4 

ท่ีประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 3.1 จายขาดเงินสะสม ปงบประมาณ 2564 

 3.1.1 โครงการกอสรางกำแพงก้ันดินและซอมแซม ถนน คสล.ขางสระหนองบัว  
บานเมืองโดน หมูท่ี 1 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.10 เมตร ถนน คสล. 
ผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 40 ตาราง
เมตรงบประมาณ 235,000 บาท 
  3.1.2 โครงการกอสรางถนน คศล.สายสามแยกบานเมืองโดน ไปบานดอนวัว หมู
ท่ี 3 กอสรางถนน คศล. ขนาด กวาง 24 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 119 ตารางเมตร งบประมาณ 61,900 บาท 
 3.1.3 โครงการปรับปรุง ถนน คสล.สายสามแยกไปโรงเรียนเมืองโดนสำโรง  
บานโนนเมือง หมูท่ี 2 ปรับปรุงถนน คสล. ขนาด กวาง 5 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 245 ตารางเมตร งบประมาณ 148,000 บาท 
 3.1.4 โครงการปรับปรุง ถนน คสล.สายขางหนองโสน บานโนนเมือง หมูท่ี 2 
ปรับปรุงถนน คสล. ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 584 ตารางเมตร งบประมาณ 328,100 บาท 
 3.1.5 โครงการปรับปรุง ถนน คสล.พรอมวางทอระบายน้ำสายขางสระหนองปูตา 
บานดอนวัว หมูท่ี 3 ปรับปรุงถนน คสล. ขยายผิวจราจร ขนาด กวาง 1 เมตร ยาวรวม 
144 เมตร หนา 0.15 เมตร เพ่ิมผิวจราจร ขานาด  77 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 221 ตารางเมตร งบประมาณ 160,000 บาท 
 3.1.6 โครงการกอสรางถนน คสล. สายจากบานนายฉลาดไปปาชา บานดอนวัว 
หมูท่ี 3 กอสรางถนน คสล. ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 280 ตารางเมตร งบประมาณ 157,400 บาท 
 3.1.7 โครงการกอสรางถนน คสล. สายรอบบานคุมหัวสะพาน บานดอนยาว หมูท่ี 
4 กอสรางถนน คสล. ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 280 ตารางเมตร งบประมาณ 157,400 บาท 
 3.1.8  โครงการกอสรางกำแพงกั้นดินพรอมขยายผิวจราจร คสล. ขางคลองอีสาน
เขียว(ตอจากเสนเดิม) บานดอนยาว หมูท่ี 4 กอสรางกำแพงก้ันดิน ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 
64 เมตร หนา 0.10 เมตร ขยายถนน กวาง 1 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร  
งบประมาณ 148,000 บาท 



 3.1.9 โครงการกอสรางถนน คสล. สายจากบานหนองคูไปบานเมืองดู บานหนองคู 
หมูท่ี 5 กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 800 ตารางเมตร งบประมาณ 450,400 บาท 
 3.1.10  โครงการวางทอระบายน้ำพรอมบอพักสายขางวัดไปดานทิศตะวันออก  
บานหนองคู หมูท่ี 5 วางทอระบายน้ำขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 X 1.00 เมตร จำนวน 
120 ทอน พรอมบอพัก จำนวน 4 บอ งบประมาณ 133,000 บาท 
 3.1.11  โครงการกอสรางผิวจราจรหินคลุก สายจากบานหนองคูไปบานเมืองดู 
บานหนองคู หมูท่ี 5 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.10 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,800 ตารางเมตร งบประมาณ 224,000 บาท 
 3.1.12 โครงการกอสรางถนน คสล. สายจากบานหนองมวงนอยไปศาลปูตา บาน
หนองมวงนอย หมูท่ี 6 กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 520 ตารางเมตร งบประมาณ 292,600 บาท 
 3.1.13 โครงการปรับปรุง ถนน คสล.เสนกลางหมูบาน จำนวน 2 จุด บานหนอง
แวง หมูท่ี 7 ปรับปรุงถนน คสล. กวาง 5 เมตร ยาว 19 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 95 ตารางเมตร งบประมาณ 52,200 บาท 
 3.1.14 โครงการกอสรางถนน คสล. ทางเขาหมูบาน จำนวน 3 จุด บานหนองแวง  
หมูท่ี 7 กอสรางถนน คสล. 
 จุดท่ี 1 ขนาด กวาง 5 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมหูชาง 
 จุดท่ี 2 ขนาด กวาง 5 เมตร ยาว 8 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมหูชาง 
 จุดท่ี 3 ขนาด กวาง 7 เมตร ยาว 9 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมหูชาง 
 งบประมาณ 100,000 บาท 
รวมโครงการจายขาดเงินสะสมจำนวน 14 โครงการ 
เปนจำนวนเงินรวม 2,648,000 บาท 

นายสุทธี หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

 -  เรียนทานสมาชิกทุกทานเนื่องจากทานนายกไดเสนอโครงการเพื่อจายขาดเงิน
สะสม จำนวน 14 โครงการเปนจำนวนเงินรวม 2,648,000 บาท  ตามเอกสารที่สงให
สมาชิกพรอมกับหนังสือเชิญประชุม แลวนั้น  กอนที่จะเสนอใหสภาไดพิจารณา  ขอเรียน
เชิญทานปลัดในฐานะเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบกฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับการจายขาด
เงินสะสม ใหท่ีประชุมสภาไดทราบ เพ่ือประกบการพิจารณาตอไป 

นางสาวดวงใจ ชมพุทธ 
(เลขานุการสภาฯ) 

-   เรียนทานประธานสภาและสมาชิกทุกทาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
รับเงิน การเบิกจาย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  
“ ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภา
ทองถ่ินภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
(1)  ใหกระไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ตองเปนไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกำหนด              
(2)  ไดสงเงินสมทบทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตละประเภทตาม
ระเบียบแลว  



(3)  ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีก
รอยละสิบของงบประมาณรายจายประจำปนั้น  เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานและ
กรณี ท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  
(4) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี
ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ี
กำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป  
 ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว”  
 สำหรับเงินสะสม  ณ วันที ่ 30 กันยายน 2563 ซ่ึงตองสำรองไวใชจายดาน
บุคลากรและสำรองไวจายกรณีสาธารณภัย ซึ่งเหลือเงินสะสมที่ สามารถนำไปใชจายได 
จำนวนเงิน 2,650,914.77 บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการอนุมัติใชจายเงิน
สะสมซึ่งไดจัดสงไปใหกับสมาชิกพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว จึงขอชี้แจงใหที่ประชุมไดรับ
ทราบ 

นายสุทธี หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

    -ทานปลัดไดชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจายขาดเงินสะสมใหท่ีประชุมไดรับ
ทราบแลว ตอไปขอเรียนเชิญทานนายกไดชี ้แจงเหตุผลความจำเปนของการจายขาดเงิน
สะสม เพ่ือประกอบการพิจารณาของสมาชิกครับ 

นายสุทธี หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

 
มติท่ีประชุม 

 

    -มีสมาชิกทานใดแสดงความคิดเห็นหรือไมถาไมมีจะเปนการลงมติ แตกอนที่จะมีการลง
มต ิผมของนับองคประชุมกอนวาครบองคประชุมหรือไม มีสมาชิกในหองประชุม 
จำนวน 12 คน  
อนุมัติใหใชจายเงินสะสม จำนวน 14 โครงการ เปนจำนวนเงินรวม 2,648,000 บาทได
ตามท่ีทานนายกเสนอ  จำนวน 11 เสียง 

เลิกประชุม 12.00น. 

    
 

  (ลงชื่อ)   ดวงใจ  ชมพุทธ  ผูจดบันทึกการประชุม 
นางสาวดวงใจ  ชมพุทธ 

   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน 
 

                                                  (ลงชื่อ)  ชอบ  อดทน 
 

                                                (นายชอบ  อดทน) 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ)  ทองแดง  นรพันธ 

         (นายทองแดง  นรพันธ) 
(ลงชื่อ)  ภูมินทร  ชมพุทธ 
   (นายภูมินทร  ชมพุทธ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
 
 



 บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน  สภาองคการบริหาร
สวนตำบลเมืองโดน  ไดรับรองรายงานการประชุมแลวเมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 เพื่อปดประกาศให
ประชาชนทราบท่ัวไป 
 
 

ลงชื่อ สุทธี  หินกอก 
(นายสุทธี  หินกอก) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน 
 

 

 


