- สำเนำ –
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนดู่
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1
วันที่ 14 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนดู่
ผู้มำประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1.
นายด่อง จันอ่อน
2.
นายบัวเรียน ห้าวจันทึก
3.
นายบุญจันทร์ มันสาบุญ
4.
นายภาณุวัฒน์ เฉียบแหลม
5.
นางสาวอุไรวรรณ ดาเยอ
6.
นายบัวสี ปัสสาวะสังข์
7.
นายถม คากอง
8.
นายจาปา ปัสสาระกัง
9.
นายพิน พินไธสง
10. นายสุดตา สารรัตน์
11. นายสาเริง แสงศิริ
12. นายหลง สงฆัง
13. นายอา สงฆัง
14. นายสมศรี สิงห์เทพ
15. นางสาวฑิฆัมพร พรมดี
16. นายฉลาด บรรยง
17. นายประยุทธ แพไธสง
18. นายหวัน สีหามาตย์
19. นายเลือน ศรีจันทร์
20. นายบุญโฮม หลุ่มใส
21. นายประยุทธ ทุดปอ
22. นางแตน เมืองขวา
23. นางนวลออง พินไธสง
24. นางจารุวรรณ ขันภักดี
25. นายทวีศักดิ์ บุญกุศล
ผู้ไม่มำ

ตำแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิก อบต.ม.1
สมาชิก อบต.ม.2
สมาชิก อบต.ม.2
สมาชิก อบต.ม.3
สมาชิก อบต.ม.3
สมาชิก อบต.ม.4
สมาชิก อบต.ม.4
สมาชิก อบต.ม.5
สมาชิก อบต.ม.5
สมาชิก อบต.ม.6
สมาชิก อบต.ม.6
สมาชิก อบต.ม.7
สมาชิก อบต.ม.7
สมาชิก อบต.ม.8
สมาชิก อบต.ม.8
สมาชิก อบต.ม.9
สมาชิก อบต.ม.9
สมาชิก อบต.ม.10
สมาชิก อบต.ม.10
สมาชิก อบต.ม.11
สมาชิก อบต.ม.12
สมาชิก อบต.ม.12
ปลัด อบต.ดอนดู/่ เลขาฯ

ลำยมือชื่อ
ด่อง จันอ่อน
บัวเรียน ห้าวจันทึก
------------------------ภาณุวัฒน์ เฉียบแหลม
อุไรวรรณ ดาเยอ
บัวสี ปัสสาวะสังข์
-------------------------จาปา ปัสสาระกัง
------------------------สุดตา สารรัตน์
สาเริง แสงศิริ
--------------------------อา สงฆัง
สมศรี สิงห์เทพ
ฑิฆัมพร พรมดี
ฉลาด บรรยง
ประยุทธ แพไธสง
หวัน สีหามาตย์
เลือน ศรีจันทร์
บุญโฮม หลุ่มใส
ประยุทธ ทุดปอ
แตน เมืองขวา
นวลออง พินไธสง
จารุวรรณ ขันภักดี
ทวีศักดิ์ บุญกุศล

หมำยเหตุ

-----ขำดประชุม------

--------ลำออก------------ขำดประชุม-------

-----ขำดประชุม-------

-2ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ - สกุล
ผู้ไม่มำ
นายบุญจันทร์ มันสาบุญ
นายถม คากอง
นายพิน พินไธสง
นายหลง สงฆัง
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

ส.อบต.ม.1
ส.อบต.ม.3
ส.อบต.ม.4
ส.อบต.ม.6
เลขานุการสภาฯ

เริ่มประชุมเวลำ

09.30 น.

ระเบียบวำระที่ 1

เรื่อง ประธำนแจ้งให้ทปี่ ระชุมทรำบ

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

กล่าวสวัสดีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ทุกท่าน ทีได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ และชี้แจงรายละเอียด
1. ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ได้ขอนุญาต นายอาเภอหนองสองห้อง ขอเปิดสมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที 3 ประจาปี 2562 ซึง นายอาเภอหนองสองห้องได้ อนุญาตให้เรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที 3/2562 ตั้งแต่วันที 11 มิถุนายน 2562
2. การประชุมในวันนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ขาดประชุม จานวน 5 ท่าน คือ
1. นายบุญจันทร์ มันสาบุญ ส.อบต.ม.1
2. นายถม คากอง ส.อบต.ม.3 (ลาออก)
3. นายพิน พินไธสง ส.อบต.ม.4
4. นายหลง สงฆัง ส.อบต.ม.6
5. นายทวีศักดิ์ บุญกุศล เลขานุการสภาฯ
3. ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ หรือเปิด
เป็นระบบสัน เพือให้เกียรติทีประชุม ครับ
4. เรืองการลาออกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ หมู่ที 3 ราย นายถม คากอง ซึง
ได้ยืนใบลาออกเพือไปประกอบอาชีพส่วนตัว
5. ในการประชุมวันนี้ เลขานุการสภาฯ ไม่อยู่เนืองจากเข้ารับการรักษาตัวทีโรงพยาบาลทาให้การ
ประชุมในวันนี้เราต้องเลือก
เลขานุการสภาฯชัวคราวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547และ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 10
กาหนดว่า “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผูป้ ฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
สภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นาความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสอง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทาด้วยวิธกี ารยกมือ ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน
เสนอรายชื่อ

-3นายอ่า สงฆัง
ส.อบต.ม.6
ผู้รับรอง
ที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ 2

ผมขอเสนอนางนันทิชา คาสอนจิก ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเลขานุการสภาฯชั่วคราว
1. นายหวัน สีหามาตย์ ส.อบต.ม.9
2. นางจารุวรรณ ขันภักดี ส.อบต.ม.12
รับทรำบ
เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2562
ได้เชิญเลขานุการสภาฯอ่านรายงานการประชุม

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
นางนันทิชา คาสอนจิก ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที /2562 เมือวันที 13 เดือน พฤษภาคม
นักวิเคราะห์/เลขาฯชัวคราว พ.ศ. 2562 จนครบทุกวาระ
นายด่อง จันอ่อน
ตามทีได้เลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที
ประธานสภาฯ
2/2562 เมือวันที 13 พฤษภาคม 2562 ไปแล้วนั้น คณะกรรมการสภาท้องถินได้ตรวจ
รายงานการประชุมแล้ว จึงขอให้ทีประชุมตรวจดูวา่ ต้องการแก้ไขถ้อยคาใดหรือไม่ เมือ
ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ลงมติรับรองต่อไป มีสมาชิกท่านใด
จะเพิมเติมอีกหรือไม่ เมือไม่มีขอมติทีประชุม
มติที่ประชุม

ให้การรับรองเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ระเบียบวำระที่ 3

เรื่อง กระทู้ถำม (ไม่มี)

ระเบียบวำระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวำระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับทบทวน (พ.ศ.2561-2565)

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
นางนันทิชา คาสอนจิก
นักวิเคราะห์ฯ

ขอเชิญนักวิเคราะห์ชี้แจงครับ
ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจาปีจงั หวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณา
การแผนงาน/โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนา

-4จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นั้น
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทาแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งได้กาหนดการถ่ายโอนภารกิจ และการจัดสรรสัดส่วนของภาษีเพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนาไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ดังนั้น อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือ ด่วนที่สุด ที่
มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเวลา 5
ปี เพื่อมีความสอดคล้องและเชือ่ มโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ให้กับประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อ
กาหนดทิศทางการบริหารท้องถิน่ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้กาหนดไว้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) คงจะประสบความสาเร็จตามที่ได้วางไว้ และสามารถแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
(ใช้เวลาศึกษารายละเอียด 1 ชั่วโมง)
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไขข้อความหรือโครงการใดอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีกระผมขอมติ
ต่อที่ ป ระชุม สภาอบต. ในการพิ จารณาให้ความเห็น ชอบร่างแผนพั ฒนาท้ องถิ่น ฉบับ ทบทวน
(พ.ศ. 2561 – 2561)

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาที่อยู่ในที่ประชุม ทั้งหมด จานวน 20 ท่าน และมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2561 – 2561) โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นชอบ
19
เสียง
- ไม่เห็นชอบ
เสียง
- งดออกเสียง
1
เสียง
- ไม่อยู่ในที่ประชุม
เสียง
- ขาดประชุม
4
เสียง

ระเบียบวำระที่ 6
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
เลิกประชุมเวลำ 13.30

เรื่องอื่นๆ
ในวาระนี้ก็อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยหรืออยากซักถามอะไรเพิมเติม
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยหรือซักถามอะไร ผมขอปิดการประชุมครับ
น.
ลงชือ

นันทิชา คาสอนจิก

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางนันทิชา คาสอนจิก)
นักวิเคราะห์ฯ/ เลขานุการสภาฯชัวคราว
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ลงชือ

ด่อง จันอ่อน

ผู้ตรวจ

(นายด่อง จันอ่อน)
ประธานสภาฯ
ตรวจแล้ว

สมบูรณ์ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน แก้ไขเรือง 1……………………………………...
2…………………………………….….

ลงชือ อุไรวรรณ ดาเยอ ผูต้ รวจสอบรายงานการประชุม
(นางสาวอุไรวรรณ ดาเยอ)

ลงชือ เลือน ศรีจันทร์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายเลือน ศรีจนั ทร์)

ลงชือ หวัน สีหามาตย์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายหวัน สีหามาตย์)

