
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ครั้งแรก 
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ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
*************************** 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายศักรินทร์  เยือไธสง สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.1 ศักรินทร์  เยือไธสง  
2. นายชานน  ทุมนานอก สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.2 ชานน  ทุมนานอก  
3. นายทองล้วน  เจิมแหล่ สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.3 ทองล้วน  เจิมแหล ่  
4. นายประมวล  โสรัมภา สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.4 ประมวล  โสรัมภา  
5. นายอุทัย  สวุิชา สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.5 อุทัย  สุวิชา  
6. นายศุภชัย  พันธไชย สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.6 ศุภชัย  พันธไชย  
7. นายสมศรึ  ปิดตาฝ้าย สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.7 สมศรึ  ปิดตาฝ้าย  
8. นายสุรชัย  สาโสภา สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.8 สุรชัย  สาโสภา  
9. นายส าเนียง  นาเมืองรักษ ์ สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.9 ส าเนียง  นาเมืองรักษ ์  

10. นายจนัทร์ชัย  มโนรมย ์ สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.10 จันทร์ชัย  มโนรมย ์  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี – 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเลิศพนัธ์  สนิบรรเลงเสนาะ นายอ าเภอประทาย เลิศพันธ์  สินบรรเลงเสนาะ  
2 นายพฒุิพงษ์  ภคเลิศพบิูลย ์ ท้องถิ่นอ าเภอประทาย พุฒิพงษ์  ภคเลิศพิบลูย ์  

3 
นางเรืองอุไร  มาตยน์อก ผอ.กองคลัง รก.ปลัด องค์การ

บริหารส่วนต าบลดอนมัน 
เรืองอุไร  มาตย์นอก  

4 นางประภาภรณ์ โนนม่วง หัวหน้าส านักปลัด ประภาภรณ์ โนนม่วง  
5 นางพชิญาอร  คูตระกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ พิชญาอร  คูตระกูล  
 นางบัวริน  ฤทธิพษิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บัวริน  ฤทธิพิษ  

 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 

  เมื่อสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล ครบองค์ประชุมแล้ว  นางเรืองอุไร  มาตย์นอก  
ผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ในฐานะเลขานุการสภา องค์การ
บริหารส่วนต าบล ชั่วคราว  เรียนเชิญ ท่าน  เลิศพันธ์  สินบรรเลงเสนาะ  นายอ าเภอประทาย  จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย   เสร็จแล้วเข้าประจ าโต๊ะประจ าต าแหน่ง  และให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
ทั้ง ๑๐ ท่าน แนะน าตัวเอง ให้ประธานในที่ประชุมทราบ  หลังจากนั้น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เรียนเชิญ 
นายเลิศพันธ์  สินบรรเลงเสนาะ   นายอ าเภอประทาย  ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมัน ครั้งแรก พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุม  
 
ก่อนระเบียบวาระ 
นางเรืองอุไร  มาตย์นอก เรียน นายอ าเภอประทาย  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านสมาชิกสภาองค์การ 
(ผอ.กองคลัง รก.ปลัดฯ)  บริหารส่วนต าบลดอนมัน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล  และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้มีประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  
และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา  ได้เห็นชอบให้
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกาศให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ในวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  และการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวได้
เสร็จสิ้นไปแล้ว 

บัดนี้  คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   จ านวน  ๑๐  คน  แล้ว  
และนายอ าเภอประทาย  ได้อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา ๕๓  วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ก าหนดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  ครั้งแรก  ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕  
เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  ในล าดับ
ต่อไป  ขอกราบเรียนเชิญท่านเลิศพันธุ์  สินบรรเลงเสนาะ    นายอ าเภอ
ประทาย  ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ครั้งแรก    
ขอกราบเรียนเชิญ ค่ะ 

 



นายเลิศพันธ์  สินบรรเลงเสนาะ    ท่าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดอนมัน ที่เคารพ  
(นายอ าเภอประทาย)  ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลดอนมัน ครั้งแรก ในวันนี้ และขอแสดงความยินดีกับท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ทุกท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจ
จากประชาชนเลือกท่าน   มาเป็นตัวแทนเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
ตลอดจนการพัฒนาหมู่บ้านในเขตในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
มัน ให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนมัน ครั้งแรก ในวันนี้  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
จะได้ใช้ดุลพินิจในการเลือกผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ ผู้ที่จะเสียสละในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือท าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมัน  รวมถึงการปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการก าหนด
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน สมัยสามัญ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
มัน     ครั้งแรก ในวันนี้ จักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมานฉันท์ และเพ่ือทรง
ไว้ซึ่งเกียรติ   ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน สืบไป  บัดนี้  ได้เวลา
อันสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ครั้ง
แรก  ณ บัดนี้    

  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ในฐานะเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนต าบล 
ชั่วคราว ขอชี้แจงขั้นตอนการประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  โดยตรวจสอบทะเบียนรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
มัน (เรียงตามอายุ) ซึ่งมี นาศุภชัย  พันธไชย  เป็นผู้อาวุโสสูงสุด  จึงได้เชิญเป็นประธานสภา องค์การบริหารส่วน
ต าบล ชั่วคราว  แต่เนื่องจากนายศุภชัย  ไม่สะดวกในการท าหน้าที่เป็นประธานสภาฯ ชั่วคราว จึงตรวจสอบ
ทะเบียนรายชื่อล าดับถัดไป  คือนายชานน  ทุมนานอก   ท าหน้าที่เป็นประธานสภาฯ ชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่
ด าเนินการประชุม  และเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อ่านประกาศอ าเภอประทาย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมัน ครั้งแรก  ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชานน  ทุมนานอก  กราบเรียนท่านนายอ าเภอประทาย ประธานในที่ประชุม ท่านสมาชิก 
(ประธานสภาฯชั่วคราว)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 วันนี้ เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  ครั้งแรก ตาม

มาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒  ผมขอแสดงความ
ยินดีกับสมาชิกสภา  อบต.ดอนมัน  ทุกท่านที่ได้รับความไว้วางใจจาก             
พ่ีน้องประชาชนทีเ่ลือกท่านเข้ามาเป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ในวันนี้ 



 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

    2.1  พิจารณาเลือกประธานสภาฯ 

นายชานน  ทุมนานอก ต่อไปเป็นการประชุมตามระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการเลือกประธานสภาองค์การ 

(ประธานสภาฯ ชั่วคราว) บริหารส่วนต าบลดอนมัน  ผมขอเชิญเลขานุการ อบต.ดอนมัน ชั่วคราวได้ชี้แจง
วิธีเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  ตามข้อระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้องครับ 

นางเรืองอุไร  มาตย์นอก  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ 
(เลขานุการสภาฯชั่วคราว)  สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 

ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ซื่อที่
เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลื อกจากชื่อ
เหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจ
นับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นผู้ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือก
ใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่า
ยังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธี จับสลากเฉพาะผู้ได้คะนนสูงสุดเท่ากัน 

-  วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้ น าความในข้อ 
๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

-  ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคน
ช่วยตรวจนับคะแนน 

        -  วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หาก
ตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง 
แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับ
จ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

นายชานน  ทุมนานอก  ผมขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต..ดอนมัน  แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภา 
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว)  อบต.ดอนมัน  .  คนหนึ่ ง   ที่ตนเห็นว่าสมควรให้ เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง  

ประธานสภา  อบต.ดอนมัน  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภา  อบต.ดอนมัน  
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน และสมาชิกสภา อบต.ดอนมัน  แต่ละคนมีสิทธิ 
รับรองได้เพียงครั้งเดียว  ขอเชิญครับ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อ



สมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรจะได้รับการเลือกเป็นประธานสภาฯ และให้มีผู้รับ 
รอง 2 ท่านครับ 

 
นายอุทัย  สุวิชา   เรียน  ประธานสภา อบต. ดอนมัน กระผม นาย อุทัย  สุวิชา 
(สมาชิกสภาฯ อบต. ม. ๕) ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๕ ต าบลดอนมัน  

อ าเภอประทาย จงัหวัดนครราชสีมา  
ขอเสนอนาย ศุภชัย  พันธไชย    เป็นประธานสภา อบต.ดอนมัน 
 

ผู้รับรอง คนที่ 1 เรียนประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย  สาโสภา  
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๘   ต าบลดอนมัน 
อ าเภอประทาย จงัหวัดนครราชสีมา ขอรับรอง 
 

    ผู้รับรอง คนที่ 2 เรียนประธานสภาฯ กระผมนายศักรินทร์  เยือไธสง 
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่   ๑   ต าบลดอนมัน 
อ าเภอประทาย จงัหวัดนครราชสีมา ขอรับรอง 

 
นายชานน  ทุมนานอก มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอ 

(ประธานสภาฯ ชั่วคราว) สรุปผลการเลือกประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่  นายศุภชัย  
พันธไชย     สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๖  และขอพักการ
ประชุมสภาฯ 10 นาที ครับ 

  เมื่อครบก าหนดเวลาในการพัก สมาชิกสภาฯ พร้อมกันในห้องประชุม เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
อ่านประกาศค าสั่งอ าเภอประทาย  เรื่องแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน และเชิญประธานสภาฯ 
ขึ้นปฏิบัติหน้าที่เพ่ือด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

นายศุภชัย  พันธไชย  กล่าวแสดงความยินดี และขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ แล้วด าเนินการตาม 
(ประธานสภาฯ) ระเบียบต่อไป 
   2.2  พิจารณาเลือกรองประธานสภาฯ 

นายศุภชัย  พันธไชย  ขอมอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เป็นผู้ชี้แจงข้อระเบียบเกี่ยวกับการ 
(ประธานสภาฯ) เลือกรองประธานสภาฯ 
 
นางเรืองอุไร  มาตย์นอก ชี้แจงวิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้ถือปฏิบัติ 
(เลขานุการฯ ชั่วคราว) ตามข้อ 12  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 โดยสรุป
รายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 
  ให้น าวิธีการเลือกประธานสภาฯ โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณี ได้มีการ
เลือกรองประธานสภาที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้ว ปรากฏว่าได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันอีก ให้ประธานสภาฯออกเสียงชี้ขาด 

นายศุภชัย  พันธไชย ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรจะได้รับการ 
(ประธานสภาฯ) เลือกเป็นรองประธานสภาฯ และให้มีผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
 
นายสุรชัย  สาโสภา  เรียน  ประธานสภา อบต. ดอนมัน กระผม นาย สุรชัย  สาโสภา 



(สมาชิกสภาฯ อบต. ม. ๕) ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๘ ต าบลดอนมัน  
อ าเภอประทาย จงัหวัดนครราชสีมา  
ขอเสนอนาย อุทัย  สุวืชา    เป็นรองประธานสภา อบต.ดอนมัน 
ผู้รับรอง คนที่ 1 เรียนประธานสภาฯ กระผม นายชานน  ทุมนานอก  
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๒   ต าบลดอนมัน 
อ าเภอประทาย จงัหวัดนครราชสีมา ขอรับรอง 
 

    ผู้รับรอง คนที่ 2 เรียนประธานสภาฯ กระผม นายประมวล  โสรัมภา 
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่   ๔   ต าบลดอนมัน 
อ าเภอประทาย จงัหวัดนครราชสีมา ขอรับรอง 

 

นายศุภชัย  พันธไชย มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอ 
(ประธานสภาฯ)  สรุปผลการเลือกรองประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ นายอุทัย  

สุวิชา  สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕  ครับ 
 

  2.3  พิจารณาเลือกเลขานุการสภาฯ 

นายศุภชัย  พันธไชย  ขอมอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เป็นผู้ชี้แจงการเลือกเลขานุการสภาฯ 
(ประธานสภาฯ) 
 
นางเรืองอุไร  มาตย์นอก ชี้แจงวิธีการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้ถือปฏิบัติ 
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) ตามข้อ 13  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  และตามมาตรา 
๕๗ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล   และองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕6๒ บัญญัติ ว่า ให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุม และงานอ่ืนใดตามที่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

        ส าหรับวิธีการเลือกเลขานุการสภา อบต.ดอนมันเหมือนกับการเลือก
ประธานสภา อบต.ดอนมันและการเลือกรองประธานสภา อบต.ดอนมัน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
 ให้น าวิธีการเลือกประธานสภาฯ โดยอนุโลม และให้เลือกจากสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีมติเลือกเลขานุการสภาแล้ว ให้
เลขานุการสภาชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 
 

นายศุภชัย  พันธไชย ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรจะได้รับการ 
(ประธานสภาฯ)  เลือกเป็นเลขานุการสภาฯ และให้มีผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
 



นายประมวล  โสรัมภา  เรียน  ประธานสภา อบต. ดอนมัน กระผม นาย ประมวล  โสรัมภา 
(สมาชิกสภาฯ อบต. ม. ๔) ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๔ ต าบลดอนมัน  

อ าเภอประทาย จงัหวัดนครราชสีมา  
ขอเสนอนาย ชานน  ทุมนานอก    เป็นเลขานุการสภาฯ อบต.ดอนมัน 
ผู้รับรอง คนที่ 1 เรียนประธานสภาฯ กระผม นายอุทัย  สุวิชา  
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๕   ต าบลดอนมัน 
อ าเภอประทาย จงัหวัดนครราชสีมา ขอรับรอง 
 

    ผู้รับรอง คนที่ 2 เรียนประธานสภาฯ กระผมนายจันทร์ชัย  มโนรมย์ 
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่   ๑๐   ต าบลดอนมัน 
อ าเภอประทาย จงัหวัดนครราชสีมา ขอรับรอง 
 

นายศุภชัย  พันธไชย มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อผู้อื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอ 
(ประธานสภาฯ) สรุปผลการเลือกเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ นายชานน  

ทุมนานอก  สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒  ครับ 
 

2.4 พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี และสมัยประชุมสมัย
สามัญ สมัยแรกของปีถัดไป  

นายศุภชัย  พันธไชย ผมขอปรึกษาต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ครั้งแรก  ว่า 
(ประธานสภาฯ) จะมีการเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑  หรือไม่  เนื่องจากได้มี

การก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ไว้ แล้ว  เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
วันที่  ๑๐-๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  แต่เนื่องจาก  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนมัน  จะต้องแถลงนโยบาย  ภายใน  ๓๐  วัน  หลังจากมีการ
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง กระผมจึงขอปรึกษาสภาฯ ว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ หรือไม่ ขอมติที่ประชุมสภา 

มติที่ประชุมสภา    สมาชิกสภาทั้งหมด...........๑๐............คน 
         -  เห็นด้วย.......๙........คน   

  -  ไม่เห็นด้วย.......-........คน  
         -  งดออกเสียง.....๑............คน 
นายศุภชัย   พันธชัย  ผมขอปรึกษาต่อประชุม อบต.ดอนมัน ครั้งแรก ว่าจะก าหนดการประชุมสภา 
(ประธานสภาฯ)   อบต. สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕65 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของ 

ประจ าปี ๒๕66 ตามข้อ ๑๑ (๓)  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ในวันนี้หรือไม่ ขอมติที่ประชุมสภาฯ (หากมีการก าหดสมมยยรรชุ ม
มภาให้เลขามภาฯ ุี้แจงรายลชเอียส) 

  มติที่ประชุมสภา    สมาชิกสภาทั้งหมด...........๑๐............คน 
         -  เห็นด้วย.......๙........คน   

  -  ไม่เห็นด้วย.......-........คน  
         -  งดออกเสียง.....๑............คน 
นายชานน  ทุมนานอก  ตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 



เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕6๒ บัญญัติ 
ว่า ในปีหนึ่งให้มี  สมัยประชุมสมัยสามัญสองสมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่               
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด   

สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้า
จะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้    ฯลฯ 

(๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นมี
ก าหนดกี่วัน กับให้วันเริ่มประชุมวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของ
ปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน      

ส าหรับ ปี ๒๕65 อบต.ดอนมัน   ไดด้ าเนินการประชุมสภา อบต.สมัย
สามัญ  สมัยที่  ๑  ไว้แล้ว  และได้มีมติเปลี่ยนแปลงเรียบร้อย  

จึงขอให้ที่ประชุมสภา อบตดอนมันพิจารณาว่า การประชุมสภา อบต.
สมัยสามัญ ประจ าปี 2565 ควรก าหนดสมัยประชุมสภาฯ กี่สมัย ขอเชิญท่าน
สมาชิกสภาฯ เสนอ 

 

นายศุภชัย  พันธไชย ขอให้สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล ทุกท่านได้ปรึกษาหารือ ขอความ 
(ประธานสภาฯ) คิดเห็นเพื่อก าหนดวันประชุมสมัยสามัญ ด้วยครับ 
 
นายประมวล  โสรัมภา  เรียนท่านประธานสภาฯ ข้าพเจ้านายประมวล  โสรัมภา สมาชิกสภา อบต.  
(สมาชิกสภา อบต. ม. ๔) หมู่ที่  ๔  ต.ดอนมัน  อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา ขอเสนอก าหนดการประชุม

สภา อบต. ดอนมัน 
    สมัยสามัญ ประจ าปี 2565 จ านวน 4 สมัย ดังนี้ 

-การประชุมสภา อบต.ดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1                         
มีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1๐-๒๔ มกราคม 2565  

-การประชุมสภา อบต.ดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2                         
มีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1๐-๒๔ มิถุนายน 2565 

-การประชุมสภา อบต.ดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3                         
มีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1๐-๒๔ สิงหาคม 2565 

-การประชุมสภา อบต.ดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4                         
มีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1๐-๒๔ ธันวาคม  2565 
ขอผู้รับรอง ๒ คน 

          -ผู้รับรอง 
คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาฯ ข้าพเจ้านายศักรินทร์  เยือไธสง 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่....๑........ต..ดอนมัน อ.ประทาย                        
จ.นครราชสีมา ขอรับรอง 



คนที่ ๒ เรียนท่านประธานสภาฯ ข้าพเจ้านายส าเนียง  นาเมืองรักษ์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่....๙......ต.ดอนมัน อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา 
ขอรับรอง 
 

นายศุภชัย  พันธไชย          มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2565 อีก 
(ประธานสภาฯ) หรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

มติก าหนดให้มีสมัยประชุมสภา อบต.ดอนมัน  สมัยสามัญ ประจ าปี 
2565 จ านวน 4 สมัย 

มติที่ประชุมสภา     สมาชิกสภาทั้งหมด...........๑๐............คน 
         -  เห็นด้วย.......๙........คน   

  -  ไม่เห็นด้วย.......-........คน  
         -  งดออกเสียง.....๑............คน 
นายศุภชัย  พันธไชย  ให้เลขานุการสภา อบต.ดอนมัน ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
(ประธานสภาฯ) ส่วนต าบลได้ทราบเกี่ยวกับการก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ดอนมันสมัยแรกขอปีถัดไป (ประจ าปี 2566)    
นายชานน  ทุมนานอก   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมท้องถิ่น 
(เลขานุการฯ สภา)  พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11 (3) ได้ก าหนดว่า 

“ให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกขอปีถัดไปและมี
ก าหนด   กี่วัน” 
ส าหรับก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี ๒๕66 ของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน จะก าหนดกี่วัน และจะเริ่มเมื่อใดนั้น ขอให้
ท่านสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมสภา อบต.ดอนมัน ได้เสนอ 

นายสุรชัย  สาโสภา   เรียนท่านประธานสภาฯ  ข้าพเจ้านาย  สุรชัย  สาโสภา 
(สมาชิกสภา อบต. ม ๘) สมาชิกสภา อบต หมู่ที่.......๘........ต.ดอนมัน  อ.ประทาย   จ.นครราชสีมา   

ขอเสนอก าหนดการประชุมสภา  อบต.ดอนมัน สมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี 
2566 ดังนี้ 

          ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยแรก 
ประจ าปี ๒๕66 จ านวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่  ๑๐ –๒๔  กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๖๖  ขอผู้รับรองสองท่าน 
         -ผู้รับรอง 
           คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาฯ ข้าพเจ้านาย สมศรี  ปิดตาฝ้าย 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่..๗...ต..ดอนมัน  อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ขอรับรอง 
คนที่ ๒ เรียนท่านประธานสภาฯ ข้าพเจ้านายส าเนียง  นาเมืองรักษ์ 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่...๙....ต..ดอนมัน  อ.ประทาย .นครราชสีมา ขอรับรอง 
นายศุภชัย  พันธไชย   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมัยประชุมสภา อบต. มัยสามัญ สมัยแรก 
(ประธานสภาฯ)   ประจ าปี 2566 อีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบล 

มติก าหนดให้มีสมัยประชุมสภา อบต.ดอนมัน   ได้ก าหนดสมัยประชุม
สมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี 2566  

มติที่ประชุมสภา     สมาชิกสภาทั้งหมด...........๑๐............คน 



         -  เห็นด้วย.......๙........คน   
  -  ไม่เหน็ด้วย.......-........คน  

         -  งดออกเสียง.....๑............คน 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ: มีสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล ท่านใดเสนอญัตติอ่ืน ๆ เพิ่มเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มี ส าหรับวันนี้กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน
ต าบล ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภา ขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  1๖.๐0 น. 
 
 

(ลงชื่อ)       ชานน  ทุมนานอก         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                    (นายชานน  ทุมนานอก) 
              เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
 
 
 
    (ลงชื่อ)      ศุภชัย  พันธไชย         ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายศุภชัย  พันธไชย) 
                                                  ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
 
 


