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เริ่มประชุมเวลำ   09.30 น. 

ระเบียบวำระที่  1 เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ 

นายด่อง จนัอ่อน  กล่าวสวสัดีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ทุกท่าน ที ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมใน 
ประธานสภาฯ  วันนี้ และชี้แจงรายละเอียด 

1. ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้ขอนุญาต นายอ าเภอหนองสองห้อง ขอเปิดสมัย
ประชุมวสิามัญ สมัยที  3 ประจ าปี 2562 ซึ ง นายอ าเภอหนองสองห้องได้ อนุญาตให้เรียกประชมุ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที  3/2562 ตั้งแต่วันที  11 มิถุนายน 2562  

2. การประชุมในวันนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ขาดประชุม จ านวน 5 ท่าน คือ  
1. นายบุญจันทร์  มันสาบุญ  ส.อบต.ม.1 
2. นายถม  ค ากอง ส.อบต.ม.3 (ลาออก) 
3. นายพนิ พินไธสง ส.อบต.ม.4 
4. นายหลง  สงฆัง  ส.อบต.ม.6 
5. นายทวีศักดิ์  บุญกุศล  เลขานุการสภาฯ 

3. ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ หรือเปิด
เป็นระบบสั น เพื อให้เกียรติที ประชุม ครับ 

4. เรื องการลาออกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ หมู่ที  3 ราย นายถม  ค ากอง ซึ ง
ได้ยื นใบลาออกเพื อไปประกอบอาชีพส่วนตัว 

5. ในการประชุมวนันี้ เลขานุการสภาฯ ไม่อยู่เนื องจากเข้ารับการรักษาตัวที โรงพยาบาลท าให้การ
ประชุมในวนันี้เราต้องเลือก เลขานุการสภาฯชั วคราวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547และ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 10 
ก าหนดว่า “ในการประชุมสภาท้องถิ่นคร้ังใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ทีไ่ด้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาทอ้งถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผูป้ฏิบัติหนา้ที่เลขานุการ
สภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชมุคราวนั้น โดยให้น าความในขอ้ 13 และข้อ 26 วรรคสอง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธกีารยกมือ  ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน
เสนอรายชื่อ 
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นายอ่ า สงฆัง  ผมขอเสนอนางนันทชิา ค าสอนจิก ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเลขานุการสภาฯชั่วคราว  
ส.อบต.ม.6 
ผู้รับรอง    1. นายหวัน  สีหามาตย์  ส.อบต.ม.9 

2. นางจารุวรรณ  ขันภักดี   ส.อบต.ม.12 
ที่ประชุม   รับทรำบ 
 

ระเบียบวำระที่  2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2/2562 
   เมื่อวันที่  13  เดือน พฤษภำคม  พ.ศ.2562 
นายด่อง จนัอ่อน  ได้เชิญเลขานุการสภาฯอา่นรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  
นางนันทชิา ค าสอนจิก ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมยัที  /2562  เมื อวันที  13  เดือน พฤษภาคม 
นักวิเคราะห์/เลขาฯชั วคราว พ.ศ. 2562 จนครบทุกวาระ 
นายด่อง จนัอ่อน  ตามที ได้เลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  สมัยวสิามัญ สมยัที   
ประธานสภาฯ  2/2562  เมื อวันที  13  พฤษภาคม 2562   ไปแล้วนั้น คณะกรรมการสภาท้องถิ นไดต้รวจ 
   รายงานการประชุมแล้ว  จึงขอให้ที ประชุมตรวจดูวา่ต้องการแก้ไขถ้อยค าใดหรือไม่    เมื อ 
   ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ลงมติรับรองต่อไป มีสมาชิกทา่นใด 
   จะเพิ มเติมอีกหรือไม่  เมื อไม่มีขอมติที ประชุม 
 
มติที่ประชุม  ให้การรับรองเป็นเอกฉันทใ์นการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562   

เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
  

ระเบียบวำระที่ 3  เรื่อง กระทู้ถำม   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวำระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวำระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
    

5.1  พิจารณาร่างแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ฉบับทบทวน (พ.ศ.2561-2565)  

นายด่อง จนัอ่อน  ขอเชิญนักวิเคราะห์ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
นางนันทชิา ค าสอนจิก ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
นักวิเคราะห์ฯ  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคลอ้งและเชื่อมโยงกับแผนพฒันาจงัหวัด แผนพฒันากลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
แผนปฏบิัติราชการประจ าปีจงัหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณา
การแผนงาน/โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพืน้ทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสุดกับประชาชน   ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพฒันา 
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จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน  2562 นั้น  
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งได้ก าหนดการถ่ายโอนภารกิจ และการจัดสรรสัดส่วนของภาษีเพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน าไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ประชาชน 
          ดังนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือ ดว่นที่สุด ที ่
มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดระยะเวลาแผนพฒันาท้องถิ่นเปน็เวลา 5 
ปี เพื่อมีความสอดคล้องและเชือ่มโยงกับแผนพฒันาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏบิัติ
ราชการประจ าปจีังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวดั ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพืน้ทีไ่ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุด
ให้กับประชาชน 
          องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จงึได้จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อ
ก าหนดทิศทางการบริหารท้องถิน่ให้เป็นไปตามวสิัยทัศนท์ี่ได้ก าหนดไว้ หวังเปน็อย่างยิ่งว่า แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) คงจะประสบความส าเร็จตามที่ได้วางไว้ และสามารถแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอยา่งดี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
(ใช้เวลาศึกษารายละเอียด 1 ชั่วโมง) 
 

นายด่อง จนัอ่อน  มีสมาชิกฯ ทา่นใดจะขอแก้ไขข้อความหรือโครงการใดอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีกระผมขอมติ 
ประธานสภาฯ ต่อที่ประชุมสภาอบต.   ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   ฉบับทบทวน     

(พ.ศ.  2561 – 2561)  
 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาที่อยู่ในที่ประชุม ทั้งหมด  จ านวน 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  เรื่องอื่นๆ 
นายด่อง จนัอ่อน  ในวาระนี้ก็อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกทา่นใด มีข้อสงสยัหรืออยากซักถามอะไรเพิ มเติม 
ประธานสภาฯ  หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดสงสยัหรือซักถามอะไร ผมขอปิดการประชุมครับ 
เลิกประชุมเวลำ   13.30  น. 
 

   

ลงชื อ       นนัทิชา  ค าสอนจิก         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                            (นางนันทิชา ค าสอนจิก)  

                                              นักวิเคราะห์ฯ/ เลขานุการสภาฯชั วคราว 
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ลงชื อ        ด่อง จันอ่อน        ผู้ตรวจ 

               (นายด่อง   จนัอ่อน) 

        ประธานสภาฯ 

 

                 ตรวจแล้ว                สมบูรณ์ครบถ้วน  
    ไม่ครบถ้วน  แก้ไขเรื อง 1……………………………………... 
            2…………………………………….…. 
 
ลงชื อ    อุไรวรรณ ดาเยอ    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม          ลงชื อ    เลื อน  ศรีจันทร ์   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

           (นางสาวอไุรวรรณ  ดาเยอ)               (นายเลื อน  ศรีจนัทร์) 

 

ลงชื อ    หวัน  สีหามาตย์    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                                    (นายหวนั  สีหามาตย์) 

 
 

 
  
 

 
 
 

 

 
 
 


