
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันที่ 20 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายศุภชัย  พันธไชย ประธานสภา อบต.ดอนมัน ศุภชัย  พันธไชย  
2 นายบุญทา  จูมเกษ รองประธานสภา อบต.ดอนมัน บุญทา  จูมเกษ  
3 นายมานพ  บุไธสง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.1 มานพ  บุไธสง  
4 นายรวย  พวงกลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.1 รวย  พวงกลาง  
5 นางทองใบ  ผ่องทองหลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.2 ทองใบ  ผ่องทองหลาง  
6 นายแสน  ประดิษฐ์จา สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.2 แสน  ประดิษฐ์จา  
7 นางทองมา  เสนอกลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.3 ทองมา  เสนอกลาง  
8 นางพรรณี  ทอนไธสง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.3 พรรณี  ทอนไธสง  
9 นายสัมฤทธิ์  ค ายาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.4 สัมฤทธิ์  ค ายาง  
10 นายไพบูรณ์  โสรัมภา สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.4 ไพบูรณ์  โสรัมภา  
11 นางเกศกัลยา  จันทิชัย สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.5 เกศกัลยา  จันทิชัย  
12 นายธีรพล  โพธิจักร สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.6 ธีรพล  โพธิจักร  
13 นายวิโรจน์  วรรณกัมมิโก สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.7 วิโรจน์  วรรณกัมมิโก  
14 นายเจริญศักด์ิ  จงเจริญ สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.7 เจริญศักด์ิ จงเจริญ  
15 นายแรม  คุ้มกลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.8 แรม  คุ้มกลาง  
16 นายสุรชัย  สาโสภา สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.8 สุรชัย  สาโสภา  
17 นายจีรณะ  บุญเกิด สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.9 จีรณะ  บุญเกิด  
18 นายสุบรรณ  มโนรมย์ สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.10 สุบรรณ  มโนรมย์  
19 นายอภินันท์  มโนรมย์ สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.10 อภินันท์  มโนรมย์  
20 นายอุทัย  สุวิชา เลขานุการสภา อบต.ดอนมัน อุทัย  สุวิชา  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

เรืองอุไร  มาตย์นอก  

2 นางประภาภรณ์ โนนม่วง หัวหน้าส านักปลัด ประภาภรณ์ โนนม่วง  
3 นายภิวรรษ กุลจิตติอัมพร ผู้อ านวยการกองช่าง ภิวรรษ กุลจิตติอัมพร  
4 นางพิชญาอร  พลดงนอก ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ พิชญาอร  พลดงนอก  
5 นายคมเพชร  สุปะมา นักจัดการงานท่ัวไป คมเพชร  สุปะมา  
6 นางบัวริน  ฤทธิพิษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บัวริน  ฤทธิพิษ  
7 สิบเอกณัฐพงษ์  ช านาญ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส.อ.ณัฐพงษ์  ช านาญ  
8     
9     

 



 เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้ตรวจสอบรายช่ือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้มาประชุมท่ีได้ลงช่ือไว้เมื่อครบองค์ประชุม ได้ให้
สัญญาณเสียงเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เข้าห้องประชุมและน่ังตามเก้าอี้ที่
เจ้าหน้าท่ีจัดเตรียมไว้ แยกต่างหากจากที่ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม 

นายอุทัย (เลขานุการสภาฯ)วันน้ีเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดอนมัน สมัยสามัญ  สมัยแรก  ปี 2561ซึ่งตาม
มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537รวมถึงท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่  จึงจะ
เป็นองค์ประชุม 
บัดน้ี มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนท่ี
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันจะเปิดประชุม ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2561  

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2561 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) 1.1 การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการส าหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของ 
 จังหวัดนครราชสีมา  

ตามท่ีส านักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ได้ด าเนินการจัดต้ังกองทุน
สวัสดิการส าหรับสมาชิก อปพร.จังหวัดนครราชสีมา และได้ขอความอนุเคราะห์ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนมัน ขอรับบริจาคเงินจากสมาชิก อปพร.ในสังกัด และประชาชนในเขตต าบลดอนมัน
ทุกหมู่บ้านเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการของ อปพร.น้ัน ต าบลดอนมันได้รับยอดเงิน สุทธิ  6,469 
บาทถ้วน ซึ่งในส่วนน้ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีป้องกันได้น า
เงินไปสบทบท่ีจังหวัดต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) 1.2 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติเพิ่มจ านวนเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

เมื่อวันอังคารท่ี 9 มกราคม 2561ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินในบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ส าหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ท่ีมีรายได้
ไม่ถึง 30,000 บาท/ปี จากเดิมได้เดือนละ 300 บาท ปรับเป็น 500 บาท และผู้ท่ีมีรายได้ต้ังแต่ 
30,000 บาทข้ึนไป แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี จากเดิมได้เดือนละ 200 บาท เพิ่มเป็น 300 บาท โดย
มีเง่ือนไข คือ ต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยท่ีเข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ระยะที่ 2 ซึ่งโครงการจะเร่ิมมีผลในเดือนมีนาคม-ธันวาคม 2561คาดว่าจะท าให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 4.7 ล้านราย 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2560 (เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 
2560 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  
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  ประจ าป ีพ.ศ.2560 เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้ทุกท่านแล้ว 
ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมด้วยครับ หากมีข้อความใดท่ียังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไข
เพิ่มเติมก็ขอเชิญเสนอต่อท่ีประชุม เพื่อขอมติให้แก้ไขเพิ่มเติม  

ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดเสนอแก้ไขใดๆ และรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าป ีพ.ศ.2560 
เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่3  เร่ือง เสนอเพื่อทราบ  
3.1 กาขับเคลื่อนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นท่ี 
3.2 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 
3.3 การบริหารจัดการขยะ 
3.4 การซ่อมแซมบ้านคนจน 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ในระเบียบวาระเพื่อทราบน้ี ผมขอเชิญท่าน เรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อ านวยการกองคลัง รักษา
ราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด เชิญครับ 

นางเรืองอุไร (นายก.อบต.) เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ผู้ทรงเกียรติ การขับเคลื่อน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นท่ี เป็นโครงการท่ีท้องถ่ินทุกแห่งจะต้องด าเนินการ  
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ใน
คราวการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2561 ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ
กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ขับเคล่ือนการท างานหน่วยงานในระดับพื้นท่ีโดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์  และให้ทุกส่วนราชการ  
หน่วยงานสนับสนุนกลไกการขับเคล่ือนในพื้นท่ีทุกระดับ  ต้ังแต่จังหวัด อ าเภอ ต าบล และ
หมู่บ้าน โดยก าหนดกรอบหลัก ในการด าเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ไทยตาม โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน  
การบริหารจัดการขยะ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันของเราจะด าเนินการจัดอบรม และไปดู
งานการบริหารจัดการขยะที่อ าเภอโนนแดง  
การซ่อมแซมบ้านคนจน เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งประสานงานมาท่ีท้องถ่ิน
เราให้ด าเนินการคัดเลือกผู้ท่ีสมควรได้รับการช่วยเหลือ ในการซ่อมแซมบ้าน  ซึ่งทั้ง 4 โครงการน้ี 
ดิฉันขออนุญาตมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบได้ช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ ขอเรียนเชิญ  

นายคมเพชร (นักจัดการงานทั่วไป) เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ผู้ทรงเกียรติ การ
ขับเคลื่อนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นท่ี เป็นโครงการท่ีท้องถ่ินทุกแห่งจะต้องด าเนินการ ตามท่ีท่าน
นายกไกน าเรียนเบ้ืองต้น ซึ่งในการอนุรักษ์น้ัน เป้าหมายอาจจะเป็นพื้นท่ีเอกชน หรือท่ีสาธารณะก็
ได้ แต่จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น การท าป้ายบอกช่ือของพืช สรรพคุณ โทษ 
เพื่อให้บุคคลท่ัวไปได้ศึกษา ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้ประสานงานไปยัง
ผู้ใหญ่สุนีย์ ศิริพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านโนนสมบูรณ์ เน่ืองจากทราบว่าท่ีวัดโนนคร้อ-โนนสมบูรณ์ โดยพระ
อาจารย์พร้อมชาวบ้าน หมู่ท่ี 7 ได้มีการรวบรวมพืชสมุนไพรไทย ชนิดต่าง ๆ เพื่อปลูกเป็นแหล่ง
เรียนรู้สมุนไพรไทย จึงเห็นควรท่ีจะเสนอสวนสมุนไพรวัดโนนคร้อ-โนนสมบูรณ์ เป็นแหล่งอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในท้องถ่ิน ซึ่งจะได้ท าหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดนครราชสีมาต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ  



นางพิชญาอร (ผอ.กองการศึกษา) เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ผู้ทรงเกียรติ การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ซึ่งกรอบหลักการในการด าเนินการเพื่อ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย 1. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็น
หน่ึง 2. คนไทยไม่ท้ิงกัน 3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข 4. วิถีไทยวิถีพอเพียง 5. รู้สิทธิ รู้หน้าท่ี รู้กฎหมาย 6. รู้
กลไกการบริหารราชการ 7. รู้รักประชาธิปไตย 8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี 9. บูรณาการด าเนินงานของ
ทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร 10. งานตามภารกิจของทุก
หน่วยงาน การด าเนินการไทยนิยม ยั่งยืน ประกอบด้วยคณะกรรมการ 
1) คณะกรรมการอานวยการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
2) คณะกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับจังหวัด/กทม. 
3) คณะกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับอ าเภอ/เขต. 
4) ทีมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล/ชุมชน และ
ชุมชนใน กทม. 
เป้าหมาย  การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน 
พื้นท่ีด าเนินการ ด าเนินการครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 76 จังหวัด 878 อ าเภอ และพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 50 เขต ทีมขับเคล่ือนการพัฒนา 
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมจ านวน 7,663 ทีม พื้นท่ีด าเนินการ 83,151 แห่ง 
ส าหรับทีมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต าบลดอนมัน โดยค าส่ัง
นายอ าเภอประทาย มีแผนท่ีจะออกประชาคม จ านวน 4 ครั้ง  
ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2561  
ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 21 มีนาคม – 10 เมษายน 2561  
ครั้งท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 11 เมษายน – 30 เมษายน 2561  
ครั้งท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม – 20 พฤษภาคม 2561  
โดยจะเร่ิมคิกออฟ ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน แรก พร้อมกันท่ัวไปประเทศ ในวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 
2561  

ที่ประชุม   รับทราบ  
ส.อ.ณัฐพงษ์ (จนง.ป้องกันฯ)เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ผู้ทรงเกียรติ โครงการ การ

บริหารจัดการขยะก็จะด าเนินการ ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้น าชุมชน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง อสม.โดยไปฝึกอบรมท่ีบ้าน
หนองโจด เป็นสถานท่ีดูงานด้วย ซึ่งบ้านหนองโจด ได้รับรางวัลการจัดการขยะดีเด่นอันดับ 1 ของ
ประเทศหลายรางวัล เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการอบรมและศึกษาดูสถานท่ีจริงมาปรับใช้ในการ
บริหารขยะในต าบลดอนมันของเราต่อไป   

ที่ประชุม   รับทราบ  
นางประภาภรณ ์(หัวหน้าส านักปลัด) เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ผู้ทรงเกียติ การ

เสนอผู้ท่ีสมควรได้รับการช่วยเหลือ ในการซ่อมแซมบ้านคนจน ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
มันได้เสนอช่ือ นายอินทร์ จันทร์ค าวงษ์ อยู่บ้านเลขท่ี 17 หมู่ท่ี 2 เป็นท่ีสมควรได้รับการช่วยเหลือ
ในการซ่อมแซมบ้านคนจน ตามโครงการซ่อมแซมบ้านคนจนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อให้คณะกรรมการระดับอ าเภอพิจารณาน้ัน ปรากฏว่านายอินทร์ จันทร์ค าวงษ์              
ได้สละสิทธิ์ไม่ขอรับการช่วยเหลือ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันจึงเสนอช่ือ นางหนู สรสิทธิ์ อยู่
บ้านเลขท่ี 51/1 หมู่ท่ี 2 เพื่อให้คณะกรรมการระดับอ าเภอพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป ท้ังน้ีจะ
ได้รับการช่วยเหลือหรือไม่ก็อยู่ท่ีข้ันตอนการพิจารณา ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

ที่ประชุม   รับทราบ  



ระเบียบวาระที ่4  เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา  
4.1 การก าหนดวันเร่ิมประชุมและจ านวนวันประชุมของสมัยประชุมสามัญ ประจ าป ี2561 ของแต่
ละสมัย และก าหนดวันเร่ิมประชุมและจ านวนวันประชุมของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปี 2562 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ขอเชิญเลขาสภาฯ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดของระเบียบกฎหมาย ครับ 
นายอุทัย (เลขานุการสภาฯ)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 รวมถึงแก้ไข

เพิ่มเติม ข้อ 11 (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปี
น้ันจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีน้ันจะเร่ิมเม่ือใด แต่ละสมัยในปีน้ันมี
ก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเร่ิมประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมี
ก าหนดกี่วัน การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินน้ันก าหนด  
ข้อ 20 นอกจากการประชุมสภาท้องถ่ินครั้งแรกตามข้อ 6 แล้ว การประชุมสภาท้องถ่ิน มี 2 
ประเภท คือ (1) การประชุมสามัญ (2) การประชุมวิสามัญ  
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 53 
ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะ
ก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด  
วรรคท้าย สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ)ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ร่วมกันก าหนด
สมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี  
ส าหรับสมัยประชุมสามัญสมัยท่ี 1 (สมัยแรก) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้มีมติ เมื่อ
คราวประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 ก าหนดระหว่างวันท่ี 10 -24 
กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งการประชุมครั้งน้ี ก็ คือสมัยสามัญ สมัยแรก หรือสมัยท่ี 1 ปี 2561 จึงไม่ต้อง
ก าหนดอีก ให้เสนอสมัยต่อไปเลยครับ  

นายสุบรรณ (ส.อบต. หมู ่10)ขอเสนอ ก าหนดสมัยประชุมวันเร่ิมและจ านวนวันประชุมสมัยสามัญประจ าป ี2561 ดังน้ี  
 ก าหนดสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย คือ  

สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี 2 ก าหนดประชุมระหว่างวันท่ี 10 -24 มิถุนายน 2561  
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี 3 ก าหนดประชุมระหว่างวันท่ี 10 -24 สิงหาคม 2561  
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี 4 ก าหนดประชุมระหว่างวันท่ี 10 –24 ตุลาคม 2561  
ป ีพ.ศ. 2562 ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  
สมัยแรก ระหว่างวันท่ี 10 -24 กุมภาพันธ์ 2562  

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ขอให้สมาชิกรับรองอย่างน้อย 2 ท่าน ครับ  
   ผู้รับรอง 1. นายแสน ประดิษฐ์จา ส.อบต. หมู่ 2  

           2. นายมานพ บุไธสง ส.อบต. หมู่ 2 
   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม  
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ตามท่ี นายสุบรรณ มโนรมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน หมู่ 10 เสนอ ก าหนด

สมัยประชุมประจ าปี 2561 และสมัยประชุมสมัยแรก ปี 2562 ขอมติท่ีประชุมด้วยครับ  
ที่ประชุม   มีมติ  เห็นชอบ 15 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง  -  เสียง 



นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ก าหนดสมัยประชุมวันเร่ิมและจ านวนวันประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2561 สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนมันได้มีมติ ดังน้ี  
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี 2 ก าหนดประชุมระหว่างวันท่ี 10 -24 มิถุนายน 2561  
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี 3 ก าหนดประชุมระหว่างวันท่ี 10 -24 สิงหาคม 2561  
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี 4 ก าหนดประชุมระหว่างวันท่ี 10 –24 ตุลาคม 2561  
ป ีพ.ศ. 2562 ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  
สมัยแรก ระหว่างวันท่ี 10 -24 กุมภาพันธ์ 2562  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่5  เร่ือง อื่น ๆ  
5.1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) 
5.2 การจัดงานของดีอ าเภอประทายและงานฉลองวันชัยชนะท้าวสุรนารี ปี 2561 
5.3 โครงการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
5.4 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ปี 2561 
5.5 โครงการ /กิจกรรม ท่ีอยู่ระหว่างด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑  

นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) ในส่วนของระเบียบวาระ อื่น ๆ น้ี เรียนเชิญท่าน เรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อ านวยการกองคลัง รักษา
ราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้
ช้ีแจงรายละเอียด เชิญครับ 

นางเรืองอุไร (นายก.อบต.) เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ผู้ทรงเกียรติ โครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นการฝึกอบรม จ านวน 5 วัน ซึ่งสถานท่ีฝึกอบรมคือ
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา การจัดงานของดีอ าเภอประทายและ
งานฉลองวันชัยชนะท้าวสุรนารี ปี 2561 อ าเภอประทายก าหนดจัดงาน ระหว่างวันท่ี 14-17 
มีนาคม 2561 มีก าหนด 4 วัน  โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๑ จะด าเนินการจัดงานในช่วง 
วันท่ี ๑๑ – ๑๒ เมษายน  ในรายละเอียดของงาน เชิญ เจ้าหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบงาน ช้ีแจง
รายละเอียดคะ ส่วนโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันท่ีจะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้ช้ีแจง 

สิบเอก ณัฐพงษ์ (จพง.ป้องกัน) เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ผู้ทรงเกียรติ โครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นการรับสมัครผู้ท่ีประสงค์เป็น อปพร. เพื่อรับการฝึก 
ซึ่งการฝึกใช้เวลา 5 เวลา ระหว่างวันท่ี 19 -23 มีนาคม 2561 สถานท่ีฝึกอบรมคือส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ท้ังน้ีต้องขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีสนใจ เข้ารับการอบรมสามารถสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี
เป็นต้นไป  

ที่ประชุม   รับทราบ 
นางพิชญาอร (ผอ.กองการศึกษาฯ) เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ผู้ทรงเกียรติ การจัด

งานของดีอ าเภอประทายและงานฉลองวันชัยชนะท้าวสุรนารี ปี 2561 อ าเภอประทายก าหนดจัด
งาน ระหว่างวันท่ี 14-17 มีนาคม 2561 มีก าหนด 4 วัน ซึ่งปีน้ีทางอ าเภอประทายจะเน้นท่ีการขาย
สินค้าตลาดประชารัฐ ให้เกษตรน าผลิตผลสินค้าทางการเกษตรมาขายท่ีเต๊น การประกวดผลิตผล
สินค้าเกษตร ก็มีการประกวดเหมือนทุกปีท่ีผ่าน ส่วนรายละเอียดตามเอกสารท่ีได้แจกให้ท่านแล้ว  

ที่ประชุม รับทราบ 
นางประภาภรณ์ (หัวหน้าส านักปลัด) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๑ จะด าเนินการจัดงานในช่วง วันท่ี ๑๑ – ๑๒ 

เมษายน ซึ่งวันเวลาท่ีแน่นอน จะได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน ประชุม
เพื่อร่วมกันตัดสินใจอีกครั้งหน่ึง ซึ่งในการจัดงานปีน้ีอาจจะไม่มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเล่น เพราะจะ
เน้นเร่ืองสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นหลัก เช่นการตรวจสุขภาพ การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ การ



ให้ความรู้เกี่ยวโรคเบาหวาน ความดัน เป็นต้น  ท้ังน้ีเป้าหมายผู้สูงอายุท่ีจะสามารถมาร่วมกิจกรรม 
ประมาณ ๓๐๐  คน ขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับผู้น าชุมชนแต่
ละชุมชนสรรหาผู้สูงอายุท่ีแข็งแรงให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งน้ีด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายภิวรรษ (ผอ.กองช่างฯ) เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ผู้ทรงเกียรติ โครงการ

ก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขอน าเรียน
ช้ีแจง ดังน้ี 
หมู่ท่ี ๑ ได้แก่ โครงการขุดลอกคลองหนองอ้อ,  โครงการก่อสร้างประปา, โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางคุ้มโคกใหญ่ ท้ัง ๓ โครงการ   อยู่ระหว่างด าเนินการ 
หมู่ท่ี ๒,๓ ไม่มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการในช่วงน้ี  
หมู่ท่ี ๔ โครงการก่อสร้างประปา  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
หมู่ท่ี ๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, โครงการท ารั้วบ่อขยะ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
หมู่ท่ี ๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
หมู่ท่ี ๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
หมู่ท่ี ๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
หมู่ท่ี ๙ โครงการขุดลอกหนองเลิงบ่อ, โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  อยู่ระหว่างด าเนินการ  
หมู่ท่ี ๑๐ ไม่มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการในช่วงน้ี  

ที่ประชุม รับทราบ  
นายศุภชัย (ประธานสภาฯ) มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือมีประเด็นช้ีแจงในสภาอีกหรือไม่ครับ 
นายอุทัย (เลขานุการสภาฯ) ขออนุญาต แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านช ารุด ซึ่งท าให้พี่น้องประชาชนในพื้นท่ี ท่ีสัญจรไป

มา ในช่วงกลางคืนไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หมู่บ้านท่ีไฟฟ้าส่องสว่างช ารุด ได้แก่ หมู่ท่ี ๒ 
หมู่ท่ี ๕  และ ๖  ครับหมู่ท่ี ๒   

นางเรืองอุไร (นายก.อบต.) เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ดิฉันจะได้แจ้งให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขให้ใช้การดังเดิมค่ะ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
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 สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจ าปี 2561 แล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  

(ลงช่ือ)           สมฤทธิ์  ค ายาง   
 ( นายสมฤทธิ์  ค ายาง ) 

  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

    (ลงช่ือ)              อภินันท์  มโนรมย ์
             ( นาย อภินันท์  มโนรมย์ ) 
                                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

    (ลงช่ือ)             จีรณะ  บุญเกิด  
               ( นาย จีรณะ  บุญเกิด ) 
                                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
  

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2561 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุมสภา สมัยประชุม.................................. เม่ือวันที่ .......................... 
จึงได้ลงลายมือช่ือรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนท่ัวไปทราบ 
 

(ลงช่ือ)       
                                                         ( นายศุภชัย  พันธไชย )                 
                             ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล ดอนมัน 
 
 


