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บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/๒๕๖4 

วันท่ี  11 กุมภาพันธ 2564 เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน 

************************************* 

ผูมาประชุม  
ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสุทธี  หินกอก ประธานสภาฯ สุทธี  หินกอก  
2 นายพุฒ  อดทน รองประธานสภาฯ พุฒ  อดทน  
3 นายสมพร  อมฤกตย สมาชิก อบต. สมพร  อมฤกตย  
4 นายจัด  จอกทอง สมาชิก อบต. จัด  จอกทอง  
5 นายมงคล  วุฒิพงษเดชา สมาชิก อบต. มงคล  วุฒิพงษเดชา  
6 นายภูมินทร  ชมพุทธ สมาชิก อบต. ภูมินทร  ชมพุทธ  
7 นายชอบ  อดทน สมาชิก อบต. ชอบ  อดทน  
8 นายนรินทร  สารพล สมาชิก อบต. นรนิทร  สารพล  
9 นายประจวบ  แทนสีดา สมาชิก อบต. ประจวบ  แทนสีดา  

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

 
ผูมาประชุม  12  คน 
ผูไมมาประชุม  -  คน 
ผูเขารวมประชุม 8 คน 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายอุทัย  แสนนอก นายก อบต. อุทัย  แสนนอก  
2 นายมานพ สุพรรณนอก รองนายก อบต. มานพ สุพรรณนอก  
3 นางสาวดวงใจ ชมพุทธ ปลัด อบต. ดวงใจ ชมพุทธ  
4 นายไพบูลย  ภาษี เลขานายก อบต. ไพบูลย  ภาษี  
5. นางสาวอรวรรณ ชมพุทธ นักวิเคราะหนโยบายฯ อรวรรณ ชมพุทธ  
6. นายประกาศิต จรทะผา นายชางอาวุโส ประกาศิต จรทะผา  
7. นายฐาปกรณ เทพประจักษ นายชางโยธา ฐาปกรณ เทพประจักษ  
8. นายพิทักษ จันทสิทธิ์  ผช.ธุรการ พิทักษ จันทสิทธิ์  

 

  



2 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

นางสาวดวงใจ ชมพุทธ 
(เลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ 

 
ท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ 
 
 

นายสุทธี  หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

 
 
 

นางสาวดวงใจ ชมพุทธ 
(เลขานุการสภาฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมพรอมแลวขอเรียนเชิญทานประธานสภา ไดจุดธูป – เทียน บูชาพระรัตนตรัยและ
กลาวเปดการประชุมในลำดับตอไป 
 
เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ไมมี 
รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน  สมัยประชุมสามัญ   
สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/๒๕63 เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 
รับรอง 
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๓.๑ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำป 2564 
  
  -   เรียนสมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมทุกทาน สำหรับการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญนั ้น กอนที ่จะเสนอใหสภาฯ ไดพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป 
2564  ผมขอเชิญทานปลัด อบต. ในฐานะเลขานุการสภาฯไดชี ้แจงระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของเพ่ือ ประกอบการพิจารณาของสภาฯ กอนครับ 
 
    -  เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกทุกทาน สำหรับระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน  
ที่เกี ่ยวของกับการประชุมสภาฯ  คือ ขอ 11 และขอ  21 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการ
ประชุมสมัยสามัญ  มีดังนี้ 
“สำหรับองคการบริหารสวนตำบล ใหสภาองคการบริหารสวนตำบล กำหนดวาปนั้นจะมี
สมัยประชุมสามัญประจำปกี่สมัย  และแตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แตละสมัยในปนั้นมี
การกำหนดกี ่ว ัน  และกำหนดวันประชุมสมัยสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไปดวย”  
ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภาฯ
จะกำหนด  แตตองไมเกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปใหสภาฯ กำหนด”    
 ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง การ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จากภายในเดือนเมษายน และ
ภายในเดือนตุลาคม  เปนอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม  ซึ่งหลังจากมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่นแลว จะตองมีการเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหสภาฯ ทราบ ดั้งนั้นจึงขอเสนอใหที่ประชุมไดกำหนดสมัย
ประชุมสามัญประจำป 2564 ดังนี้   กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำป 2564  
เปน 4 สมัย 
สมัยท่ี  1 คือ วันท่ี  10- 24 กุมภาพันธ 2564 
สมัยท่ี 2 คือ วันท่ี 10 – 24  สิงหาคม    2564 
สมัยท่ี 3  คือ วันท่ี 17 – 31 ตุลาคม  2564 
สมัยท่ี 4 คือ  วันท่ี 10 – 24 ธันวาคม  2564 
และกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของป 2564 เปน วันท่ี 10 – 24  
กุมภาพันธ 2565 
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นายสุทธี  หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

 
นายประจวบ  แทนสีดา 

(ส.อบต.หมู 5) 
นายสุทธี  หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

ท่ีประชุม 
นายสุทธี  หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

 
ท่ีประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุทธี  หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

 
นายอุทัย แสนนอก 

(นายก อบต.เมืองโดน) 
 
 

นายสุทธี  หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

(นายทองแดง นรพันธ) 
(ส.อบต.หมู 6) 

 

ประชุมสมัยสามัญท่ี 1   ก็คือชวงท่ีสภาฯประชุมอยูขณะนี ้
ประชุมสมัยสามัญท่ี 2   ก็เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัตติงบประมาณ 
     รายจายประจำป 2565 
ประชุมสมัยสามัญท่ี 3   จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2565-2570)  
ประชุมสมัยสามัญที่ 4  เพื่อรับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงขอ
เสนอใหสภาฯ ไดพิจารณา 
 
-  ทานปลัดฯก็ไดชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว ขอใหสมาชิกทุกทาน ไดพิจารณา 
 
 
 - เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกทุกทาน ผมมีความเห็นวาควรจะกำหนดตามที่ทาน
ปลัดฯ เสนอครับ เนื่องจากเรื่องตางๆ ท่ีจะนำเขาสภาทานทราบดีวาจะนำเขาชวงไหน   
 
 -  มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมอีกหรือไม 
-ไมมี 
- เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนออีก กอนที่จะลงมติขอนับจำนวนสมาชิกสภาฯวาอยูครบองค
ประชุมหรือไม  ไดมีการนับจำนวนสมาชิกที่มีอยูในหองประชุมได 12 คน ถือวาครบองค
ประชุม ตอไปก็จะเปนการลงมติ 
- มีมติกำหนดสมัยประชุมฯ ตามท่ีทานปลัดเสนอ จำนวน 12 เสียง ดังนี้ 
สมัยท่ี  1 คือ วันท่ี  10- 24 กุมภาพันธ 2564 
สมัยท่ี 2 คือ วันท่ี 10 – 24  สิงหาคม  2564 
สมัยท่ี 3  คือ วันท่ี 17 – 31 ตุลาคม  2564 
สมัยท่ี 4 คือ  วันท่ี 10 – 24 ธันวาคม  2564 
และกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของป 2564 เปน วันท่ี 10 – 24  
กุมภาพันธ 2565 
 
3.2 หารือการจัดแขงขันกีฬาตานยาเสพติด “เมืองโดนเกมส”  
ประจำปงบประมาณ 2564 
-เนื่องจากทานนายกไดเสนอญัตติ การหารือการจัดแขงขันกีฬาตานยาเสพติด “เมืองโดน
เกมส” ประจำปงบประมาณ 2564 ผมขอเชญิทานนายกไดชี้แจงเหตุผลในการการจัด
แขงขันกีฬาตานยาเสพติด “เมืองโดนเกมส” ประจำปงบประมาณ 2564  
-  เรียนทานประธานสภา สมาชิกทุกทาน ผมเห็นวาการจัดแขงขันกีฬาตานยาเสพติด “เมือง
โดนเกมส” ประจำปงบประมาณ 2564  อบต.เราไดจัดมาทุกป เพ่ือใหประชาชนภายในเขต
ตำบลเมืองโดน ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไดออกกำลังกาย ผมจึงอยากปรึกษาหารือในท่ี
ประชุมครับ  
-ทานนายกก็ไดชี้แจงเหตุผลความจำเปนแลว มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
อีกหรือไม 
- เรียนทานประธานสภา ผมมีความเห็นวาการจัดการแขงขันกีฬา นั้นเปนเรื่องที่ดีครับ แต
ชวงนี้สถานการณการแพรระบาดของโรค โควิด-19  ผมเกรงวาจะจะมีการแพรเชื้อเกิดข้ึน 
เพราะจะมีประชาชนเขารวมเปนจำนวนมาก ผมอยากใหท่ีประชุมพิจารณาดวยครับ 
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นายสุทธี  หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

(นายประจวบ แทนสีดา) 
(ส.อบต.หมู 5) 

นายสุทธี  หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

 
ท่ีประชุม 

นายสุทธี  หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

มติท่ีประชุม 

 
- มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม 
 
-เรียนทานประธานสภาและสมาชิกทุกทานผมอยากใหเลื่อนการแขงขันออกไปกอน รอดู
สถานณการการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 กอนครับ  
- มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมเลยนะวา
จะใหมีการจัดการแขงขันหรือจะเลื่อนการจัดแขงขันกีฬาตานยาเสพติด “เมืองโดนเกมส” 
ประจำปงบประมาณ 2564 
-ไมมี 
- ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมเลยนะวาจะใหมีการจัดการแขงขันหรือจะเลื่อนการจัดแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด “เมืองโดนเกมส” ประจำปงบประมาณ 2564 
-  ใหเลื่อนการจัดแขงขันกีฬาตานยาเสพติด “เมืองโดนเกมส” ประจำปงบประมาณ 2564 

 

ประชุมเวลา 12.30 น.  

 

  
 ลงชื่อ   ดวงใจ  ชมพุทธ   ผูบันทึกรายงานการประชุม 

(นางสาวดวงใจ  ชมพุทธ) 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน 

                                  (ลงช่ือ)           ชอบ  อดทน                    
(นายชอบ  อดทน) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 
 

         (ลงช่ือ)     ทองแดง  นรพันธ 
(นายทองแดง  นรพันธ) 

(ลงช่ือ) ภูมินทร  ชมพุทธ 
        (นายภูมินทร  ชมพุทธ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 
 บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1/2564 
เม่ือวันท่ี  11 กุมภาพันธ 2564 ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน  สภาองคการบริหาร
สวนตำบลเมืองโดน  ไดรับรองรายงานการประชุมแลวเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2564  เพื่อปดประกาศให
ประชาชนทราบท่ัวไป 
 
                                   (ลงช่ือ)           สุทธี  หินกอก 

(นายสุทธี  หินกอก) 
ประธานสภาสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน 

 


