
-สำเนา- 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2563 
วันที ่24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

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  ลาป่วย 
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 นายแรม  คุ้มกลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.8 แรม  คุ้มกลาง  
15 นายสุรชัย  สาโสภา สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.8 สุรชัย  สาโสภา  
16 นายจีรณะ  บุญเกิด สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.9 จีรณะ  บุญเกิด  
17 นายสบุรรณ  มโนรมย ์ สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.10 สุบรรณ  มโนรมย ์  
18 นายอภินนัท์  มโนรมย ์ สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.10 อภินันท์  มโนรมย์  
19 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 นายภัทร วงคล์ะคร ผู้อำนวยการกองชา่ง ภัทร วงค์ละคร  



5 นางตะวันฉาย สังฆมณ ี นักวิชาการพัสด ุ ตะวันฉาย สังฆมณ ี  
6 นายคมเพชร สปุะมา นักจัดการงานทั่วไป คมเพชร สุปะมา  
7 นางบัวริน ฤทธิพษิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บัวริน ฤทธิพิษ  
8 นางช่อพกุล จอดนอก ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช่อพกุล จอดนอก  
9 นายฐิติพงษ์ สักลอ ผช.นักวิชาการศึกษา ฐิติพงษ์ สักลอ  



 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 สุวิชา วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2563 ตาม 
(เลขานุการสภาฯ) มาตรา  56 แห่งพ ระราชบัญ ญั ติสภาตำบลและองค์ การบริหารส่ วนตำบล  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 
ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563  

นายศุภชัย พันธไชย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
(ประธานสภาฯ)  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนั 

ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนั สมยัสามัญ สมยัที่แรก ประจำปี 
พ.ศ.2563 ตามระเบียบวาระ ดงันี ้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  
1.1 การจัดงานฉลองวันแห่งชยัชนะท้าวสุรนารีและงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย 
ประจำปี 2563 

นายศุภชัย พันธไชย ด้วยในห้วงเดือนมีนาคมของทุกปี อำเภอประทายจะมีการจัดงานฉลองวันชัยชนะทา้วสุรนารีและ 
(ประธานสภาฯ)  งานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย ประจำปีขึ้น โดยในป ี2563 กำหนดการจัดงาน 

ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2563 ณ สนามหน้าที่วา่การอำเภอประทาย เรียนเชิญทา่น 
ซึ่งในปีนีจ้ะเนน้กิจกรรมส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตร 
ตามหลักปรัชญาในหลวงดา้นเศรษฐกิจพอเพียง การออกร้านจำหน่ายของดีประทาย 
และสินคา้ราคาประหยัดการนวดเพื่อสุขภาพ นิทรรศการของส่วนราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประกวดกิจกรรมผลิตภัณฑ์/ผลิตผลของเกษตร เช่น 
กิจกรรมการประกวดกล้วยน้ำหว้าเครือใหญ่  การประกวดการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ เป็นต้น 
โดยในวันที่ 13 ช่วงเชา้จะเปน็พธิีบวงสรวงท้าวสุรนารี ณ ลานยา่โมหน้าอำเภอ 
กิจกรรมจำหน่ายสินคา้ของดีอำเภอประทาย ประมาณ 8.00 
น.ขบวนแห่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่ิมขบวนที่สี่แยกไฟแดง เคลื่อนขบวนไปอำเภอ 
ประมาณ 16.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี เดินทางมาถึงสถานที่จดังาน 
และกล่าวเปดิงาน จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานในครั้งนีด้้วย ในส่วนการเตรียมงาน/สถานที่ 



อำเภอจะจัดเตรียมเตน๊ท์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 11 มีนาคม 
จึงขอความร่วมมือสมาชิก ไปร่วมจัดัสถานที่ช่วยกนัด้วยครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
1.2 การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนมัน ประจำปี 2563 

นายศุภชัย พันธไชย การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลดอนมัน ในวนัที่ 26 กุมภาพัน 2563  
(ประธานสภาฯ) รายละเอียดเชิญเจ้าหนา้ที่ที่รับผิดชอบชี้แจงครับ 
น.ส.พิไลลกัษณ์ ศักภัทรยกุลชยั  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ผูบ้ริหาร และผู้เข้าประชุมทุกท่าน โครงการพฒันา 
(นักพัฒนาชุมชน) ศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลดอนมนั ซึ่งดำเนินการโดยเด็กและเยาวชนตำบลดอนมัน 

จะดำเนนิกิจกรรมในวันที่ 26 กุมภาพันนี้ โดยในช่วงเชา้ทา่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน 
ให้เกียรติเป็นประธานในพธิีเปิด ในส่วนของทีมวิทยากร 
ได้เรียนเชิญวิทยากรจากบา้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา 
เป็นผู้ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนตำบลดอนมัน 
ซึ่งในการดำเนนิการคร้ังนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน 
โดยเด็กและเยาวชนเปน็ลูกหลานของตำบลดอนมันทั้งหมด 
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาทุกทา่นเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที ่4 ประจำปี พ.ศ.2562 (เมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2562 

นายศุภชัย พันธไชย ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมยัที่ 4  
(ประธานสภาฯ) ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ซึ่งรายละเอียดตามเอกสาร 

ขอสมาชิกทุกท่านตรวจรายงานการประชุม หากมีข้อความไมส่มบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติม 
เชิญเสนอต่อที่ประชุม เพื่อขอมติที่ประชุมครับ 

มี ท่ า น ใด จ ะ ข อ แ ก้ ไ ข ต ร ง ไห น ไห ม ค รั บ  ถ้ า ไ ม่ มี ผ ม ข อ ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ฯ 
เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อที่ 16 ธันวาคม 2562 ครับ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  17 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

    งดออกเสียง  1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3  เรือ่ง เสนอเพ่ือทราบ  
- 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา  
4.1 การกำหนดวันเริ่มประชุมและจำนวนวันประชุมของสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 
ของแต่ละสมัย 
และกำหนดวันเริ่มประชุมและจำนวนวันประชุมของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 
2564 



นายศุภชัย  พันธไชย  ขอเชิญเลขาสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของระเบียบกฎหมาย ครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายอุทัย สุวิชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมถึงแก้ 
(เลขานุการสภาฯ) เพิ่มเติม (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 พันธไชย ตามที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ร่วมกันกำหนด 
(ประธานสภาฯ) สมัยประชุมสมัยสามัญประจำป ี2562 ว่าควรมีก่ีสมัยครับ 
นางทองมา เสนอกลาง ดิฉันขอเสนอ 4 สมัยค่ะ 
(ส.อบต. หมู่ 3) ผู้รับรอง  1.นายสัมฤทธิ์ คำยาง ส.อบต. หมู่ 4  

            2.นายอภินันท์ มโนรมย์ ส.อบต. หมู่ 10 
นายศุภชัย พันธไชย มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดจะเสนอ เป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม             เห็นชอบ  17  เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
งดออกเสียง   1   เสียง 

นายศุภชัย พันธไชย การกำหนดวัน ระยะเวลา ของสมัยประชุมสมัยสามัญประจำป ี๒๕๖๓ และกำหนดวันเร่ิมประชุม 
(ประธานสภาฯ)  สมัยประชุมสามญัประจำปสีมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกีว่ัน 

ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนั เสนอเลยครับ  
นางทองมา เสนอกลาง ขอเสนอ กำหนดสมัยประชุมวันเร่ิมและจำนวนวันประชุมสมัยสามัญประจำปี 2563 ดังนี้ ค่ะ 
(ส.อบต. หมู่ 3) กำหนดสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย คือ  

สมัยประชุมสามญัสมัยที่ 2 กำหนดประชุมระหว่างวนัที่ 10 -24 มิถุนายน 2563  
สมัยประชุมสามญัสมัยที่ 3 กำหนดประชุมระหว่างวนัที่ 10 -24 สิงหาคม 2563  
สมัยประชุมสามญัสมัยที่ 4 กำหนดประชุมระหว่างวนัที่ 10 –24 ธันวาคม 2563  
ปี พ.ศ. 2564 กำหนดสมัยประชุมสามัญ  
สมัยแรก ระหว่างวันที่ 10 -24 กุมภาพันธ์ 2564  

   ผู้รับรอง 1. นายสัมฤทธิ์ คำยาง ส.อบต. หมู่ 4 



           2. นางพรรณ ีทอนไธสง ส.อบต. หมู่ 3 
นายศุภชัย พันธไชย มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดจะเสนอเป็นอย่างอืน่อีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติการกำหนดสมัยประชมุ 
(ประธานสภาฯ) ประจำปี  2563 และสมัยประชุมสมัยแรก ปี 2564 ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  17 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง 

นายศุภชัย พันธไชย การกำหนดสมัยประชุมวนัเร่ิมและจำนวนวันประชุม สมัยสามญั ประจำป ี2563 สภาองค์การ 
(ประธานสภาฯ) บริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้มีมติ ดังนี้  

สมัยประชุมสามญัสมัยที่ 2 กำหนดประชุมระหว่างวนัที่ 10 -24 มิถุนายน 2563  
สมัยประชุมสามญัสมัยที่ 3 กำหนดประชุมระหว่างวนัที่ 10 -24 สิงหาคม 2563  
สมัยประชุมสามญัสมัยที่ 4 กำหนดประชุมระหว่างวนัที่ 10 –24 ธันวาคม 256  
ปี พ.ศ. 2564 กำหนดสมัยประชุมสามัญ  
สมัยแรก ระหว่างวันที่ 10 -24 กุมภาพันธ์ 2564  

ที่ประชุม   รับทราบ 

4.2 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
นายศุภชัย พันธไชย ในวาระ การขออนุมัติแก้ไขเปลีย่นแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
(ประธานสภาฯ) 2562 ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา ครับ  
นายภัทร วงศ์ละคร เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ตามระเบียบ 
(ผอ.กองช่าง)  กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 
กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างพื้นฐาน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโนนสมบูรณ์–กุดปลาหมอ) 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 งบประมาณ 299,000 บาท 
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นไปตามแบบมาตรฐาน 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 
47 (เร่ิมต้นจากบ้านโนนสมบูรณ์ ไป กุดปลาหมอ) 
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 441 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นไปตามแบบมาตรฐาน 



เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 
47 (เร่ิมต้นจากกุดปลาหมอ ไปบ้านโนนสมบูรณ์) 

ที่ประชุม   รับทราบ 
นายศุภชัย พันธไชย ตามที่ผู้อำนวยการกองชา่งได้นำเรียนชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วนัน้  
(ประธานสภาฯ)  ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณา ตามเอกสารด้วย 
ที่ประชุม   รับทราบ 
นายศุภชัย พันธไชย มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปรายหรือสอบถาม การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ)  รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ครับ หากไม่มี 

ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน 
เพื่ออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 กองช่าง จำนวน 1 
โครงการ ขอมติครับ 

มติที่ประชุม    อนุมัติ    17  เสียง 
  ไม่อนุมัต ิ   -  เสียง 

งดออกเสียง   1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง อ่ืน ๆ  
5.1 การจัดงานโครงการกีฬาศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก “ศพด.เกมส์” 

นายศุภชัย พันธไชย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนั จะดำเนินการจัดงานโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “ศพด. 
(ประธานสภาฯ) เกมส์” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดเชิญผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 

นำเรียนต่อที่ประชุมครับ   
นางพิชญาอร คูตระกูล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ท่านนายก อบต.หัวหน้าส่วน 
(ผอ.กองการศึกษา) ราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น โครงการกีฬาศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก “ศพด.เกมส์” 

จะดำเนนิกิจกรรมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้ โดยกลุ่มเปา้หมาย 
คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันทัง้สองแห่ง คือ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่และศูนย์พัฒนาเด็กดาวลูกไก่ ทำการแข่งขันกีฬา 6 ประเภท 
โดยแยกนักกีฬาตามสี คือสีแดง สีเหลืองและสีเขียว เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 8.00 น เป็นตน้ไป 
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ 
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ลูกหลานค่ะ 

ที่ประชุม รับทราบ 
5.2 หารือการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลดอนมัน ประจำปี 2563 

นายศุภชัย พันธไชย ในวาระนีผู้้บริหารขอหารือที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนั ในการจัดการแข่งขนั 
(ประธานสภาฯ)  กีฬาประจำปี 2563 เรียนเชิญผูบ้ริหารครับ 



นางเรืองอุไร มาตย์นอก เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอหารือที่ประชุมสภาองค์การบริหาร 
(นายก อบต.)  ส่วนตำบลดอนมัน ในการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลดอนมนั ประจำปี 2563 

เนื่องจากปีที่ผา่นมาได้เสียงตอบรับจากเยาวชนและประชาชนทีเ่ป็นนักกีฬาอยา่งดียิ่ง 
จึงขอหารือที่ประชุมสภา วา่มีปญัหาอุปสรรคหรือไม่ ในการจัดการแข่งขัน และจะแข่งขันช่วงไหน  

นายสัมฤทธิ์ คำยาง ผมขอเรียนถึงปัญหา/อุปสรรค หากมีเหตุการณ์เด็กทะเลาะวิวาท เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ทั้งการ 
(ส.อบต.หมู่ 4)  ไม่ได้รับความร่วมมือจากผูป้กครองของนักกีฬา 

หากส่งนักกีฬาแข่งขันจะมีนักกีฬาที่ลงแข่งขันไม่ครบทุกประเภทครับ 
นายอภินันท ์มโนรมย์ ผมขอเสนอว่าหากหมู่บ้านใดมีความพร้อมที่จะส่งนักกีฬาได้กี่ประเภทก็ให้ส่งเท่าที่มีครับ ไม่ต้องให้ 
(ส.อบต. หมู่ 10) คนๆ เดียวแข่งกีฬาหลายประเภท 

ซึ่งการทำอย่างนั้นจะทำให้คนทีแ่ข่งขันกำลังอาจจะมีผลต่อร่างกายได้ 
หรือหากหานักกีฬาในหมู่ไดไ้ม่ครบประเภทก็ให้ส่งเท่าที่มีครับ 

นายมานพ บุไธสง การแข่งขันกีฬาปีทีผ่่านมาก็ไม่มเีหตุทะเลาะวิวาทนะครับ การแข่งขันในปีนี้เราควรป้องกันไว้ก่อนคือ 
(ส.อบต. หมู่ 1)  ในหมู่บ้านเราจะรู้ว่าใครคือตัวต้นเหตุ ก็ห้ามปรามไว้ 

ผมเห็นว่าควรจะจัดในช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายนครับ 
นางทองมา เสนอกลาง ดิฉันขอเสนอในห้วงเดือนปลายมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายนอีกเสียงหนึ่ง เพราะเป็นช่วงที่เด็ก 
(ส.อบต. หมู่ 3)  นักเรียนหยุดเรียนพอดี ค่ะ 
นายศุภชัย พันธไชย ขอมติที่ประชุมการจัดการแข่งขนักีฬา อบต. และจะจัดในช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือน 
(ประธานสภาฯ) เมษายนครับ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    17  เสียง 

  ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
งดออกเสียง   1 เสียง 

5.3 การจัดทำแผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ประจำปี 2563 
นายศุภชัย พันธไชย  เชิญเจ้าหน้าทีช่ี้แจงครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นางบัวริน ฤทธิพิษ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ท่านนายก อบต.หัวหน้าส่วน 
(นักวิเคราะห์ฯ) ราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ได้อุดหนุนงบประมาณ โดยเป็นการอุดหนุนเงินเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 
จำนวน 50,000,000 บาท เช่น โครงการก่องสร้างถนนลาดยางไปบ้านดอนใหญ่ 
ถนนลาดยางบา้นปลักแรต รายละเอียดตามเอกสารค่ะ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายศุภชัย พันธไชย มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอต่อที่ประชุมสภาอีกหรือไม่ครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายบุญทา จูมเกษ ขอแจ้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านลิน้ฟ้า หมู่ที่ 9 ชำรุด 2 จุดครับ  
(รองประธานสภาฯ) 
นายอภินันท ์มโนรมย์ บ้านคอกหมู ขอแจ้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชำรุด 2 จุดครบั  
(ส.อบต. หมู่ 10) 
นายแสน ประดิษฐ์จา บ้านช่องแมว หมู่ที่ 10 ขอแจ้งไฟฟ้าส่องสวา่ง ชำรุด 3 จุดครับ  



(ส.อบต. หมู่ 2) 
นายศุภชัย พันธไชย มีสมาชิกสภาทา่นใดมีเร่ืองแจ้งต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ครับโดยเฉพาะไฟฟ้าส่องสว่าง มี 3 หมู่บ้านที ่
(ประธานสภาฯ) ชำรุด มีทา่นใด จะสอบถามหรอืมีประเด็นชี้แจงในสภาอีกหรือไม่ครับ 

หากไม่มีผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครับ 
 
 
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 2563 แล้ว 

เห็นว่าถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  

(ลงชื่อ)          สัมฤทธิ์  คำยาง 
   ( นายสัมฤทธิ์  คำยาง ) 

  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

    (ลงชื่อ)              อภินันท์  มโนรมย์ 
             ( นายอภินันท์  มโนรมย์ ) 
                                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

    (ลงชื่อ)            จีรณะ  บุญเกิด 
               ( นายจีรณะ  บุญเกิด ) 
                                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
  

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน 
ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที ่15 
มิถุนายน พ.ศ. 2563 จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
 

(ลงชื่อ)           ศุภชัย  พันธไชย   
                                                         ( นายศุภชยั  พันธไชย )                 
                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนั 
 
 


