
- ส ำเนำ – 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่ 

สมัยสำมัญ สมัยที่ 4/2563 คร้ังที่ 1 
วันที่  12  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่ 
ผู้มำประชุม 

ล ำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

 
 

1. 
 

นายด่อง  จนัอ่อน 
นายบัวเรียน    ห้าวจนัทึก 
นายบุญจันทร์  มันสาบุญ 
นายภาณุวัฒน์  เฉียบแหลม 
นางสาวอุไรวรรณ  ดาเยอ 
นายบัวสี  ปัสสาวะสังข ์
นายจ าปา    ปสัสาระกัง 
นายพนิ พินไธสง 
นายสดุตา  สารรัตน ์
นายส าเริง  แสงศิร ิ
นายหลง  สงฆัง 
นายอ  า  สงฆัง 
นายสมศรี  สงิห์เทพ 
นางสาวฑิฆัมพร  พรมด ี
นายประยุทธ  แพไธสง 
นายหวัน  สีหามาตย ์
นายเลื อน  ศรีจันทร์ 
นายบุญโฮม  หลุ่มใส 
นายประยุทธ    ทดุปอ 
นางแตน  เมืองขวา 
นางนวลออง  พินไธสง 
นางจารุวรรณ  ขันภักดี 
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล 
 

ผู้ไม่มำ 
นายหลง สงฆัง 
 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต.ม.1 
สมาชิก อบต.ม.2 
สมาชิก อบต.ม.2 
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.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 
 
 
สมาชิก อบต.ม.6 
 

ด่อง  จันอ่อน 
บัวเรียน    ห้าวจันทึก 
บุญจันทร ์  มันสาบุญ
ภาณุวัฒน์  เฉียบแหลม 
อุไรวรรณ  ดาเยอ 
บัวสี  ปสัสาวะสังข ์
จ าปา    ปัสสาระกัง 
พิน พินไธสง 
สุดตา  สารรัตน ์
ส าเริง  แสงศิร ิ
หลง  สงฆัง 
อ  า  สงฆัง 
สมศรี  สิงห์เทพ 
ฑิฆัมพร  พรมดี 
ประยุทธ  แพไธสง 
หวัน  สีหามาตย ์
เลื อน  ศรีจันทร์ 
บุญโฮม  หลุ่มใส 
ประยุทธ    ทุดปอ 
แตน  เมืองขวา 
นวลออง  พินไธสง 
จารวุรรณ  ขันภักดี 
ทวีศักดิ์ บุญกุศล 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ลำประชุม 
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ล ำดับที ่
 

ชื่อ  -  สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือชื่อ 
 

หมำยเหตุ 
 
1 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
นางนันทชิา ค าสอนจิก 

 
นักวิเคราะห์ฯ 

 
นันทชิา ค าสอนจิก 

 

 
เริ่มประชุมเวลำ   09.30 น. 

ระเบียบวำระที่  1 เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ 

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

1.กล่าวสวัสดสีมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ทุกท่าน ที ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมใน 
   วันนี้ และชี้แจงรายละเอียดด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ก าหนดเปิดประชุม 

สภาฯสมัยสามัญ  สมัยที  4 ประจ าปี 2563  มีก าหนด 15 วันตั้งแต่วันที  1 – 15  พฤศจิกายน  2563
ประกอบกับ  
2.การประชุมสภาฯในวันนี้มีสมาชิกสภาฯลาประชุม จ านวน 1  ท่าน ได้แก่ 1. นายหลง สงฆัง   
ส.อบต.ม.6  
3. ในการประชุมนี้ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือหรือเปิดเป็น
ระบบสั น เพื อให้เกียรติที ประชุมครับ 

 
ระเบียบวำระที่  2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที3่/2563 คร้ังที่ 2 
   เมื่อวันที่  8  เดือน กันยำยน  พ.ศ.2563 
นายด่อง จนัอ่อน  ได้เชิญเลขานุการสภาฯอา่นรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  
นายทวีศักดิ์  บุญกุศล ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมยัที  3/2563 คร้ังที  2  เมื อวันที  8  เดือน กันยายน 
ปลัด อบต./เลขาฯ  พ.ศ. 2563 จนครบทุกวาระ 
นายด่อง จนัอ่อน  ตามที ไดท้่านเลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  สมัยวสิามัญ สมัยที   
ประธานสภาฯ  3/2563 คร้ังที  2  เมื อวันที  8  กันยายน 2563   ไปแล้วนัน้ คณะกรรมการสภาท้องถิ นไดต้รวจ 
   รายงานการประชุมแล้ว  จึงขอให้ที ประชุมตรวจดูวา่ต้องการแก้ไขถ้อยค าใดหรือไม่    เมื อ 
   ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ลงมติรับรองต่อไป มีสมาชิกทา่นใด 
   จะเพิ มเติมอีกหรือไม่  เมื อไม่มีขอมติที ประชุม 
มติที่ประชุม  ให้การรับรองเป็นเอกฉันทใ์นการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 คร้ังที่ 2   

เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 
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ระเบียบวำระที่ 3  เรื่อง กระทู้ถำม   (ไม่มี) 
 

ระเบียบวำระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 

ระเบียบวำระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
   5.1 รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิน่ฯ 
    

นายด่อง จนัอ่อน  ขอเชิญนักวิเคราะห์ฯชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย และรายละเอียดที เกี ยวข้อง 
ประธานสภาฯ 
นางนันทชิา ค าสอนจิก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น แก้ไข 
นักวิเคราะห์ฯ  เพิ มเติม (ฉบับที  3) พ.ศ.2561 และหนังสือซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ นฯ 

ที  มท 0810.3/ว6732  ลงวันที  6 พฤศจิกายน 2562  เรื อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ข้อ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ น ตามข้อ29 (3) และข้อ 30((5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที  3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ นต่อผู้บริหาร 
ท้องถิ นเพื อให้ผู้บริหารท้องถิ นเสนอต่อสภาท้องถิ นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น ทั้งนี้สภาท้องถิ น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ นสามารถประชุมเพื อรับทราบและพิจารณาเรื องดังกล่าวได้ตามความ
เหมาะสม ซึ งอาจจะประชุมรับรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ โดยในการติดตามแลแประเมิน
ผลแผนพัฒนาท้องถิ นรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นน าแผนพัฒนา
ท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) ที ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาติดตามและประเมินผลและน า
ข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะที ด าเนินการก่อนประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2561-2565) มาใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น
ด้วย ส่วนรายละเอียด ตามเอกสารที ได้แจกให้กับทุกท่านไปแล้ว มีท่านใด สงสัยหรือจะสอบถาม
ข้อความใดหรือไม่  (ศึกษารายละเอียดและอภิปราย 1 ชั วโมง) 

 

ที่ประชุม   รับทรำบผลกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ ำปี พ.ศ.  
2563 
 

นายด่อง จนัอ่อน  เนื่องจากบัดนี้เวลา 12.00 น. แล้ว อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบั 
ประธานสภาฯ  การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 30 จึงหยุดพักการ 

ประชุมไว้ชั่วคราว เพื่อรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา  13.00 น.  
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

พักประชุม เวลา 12.00 น  -  13.00 น. 
 
ประชุมต่อเวลา 13.00 น. 
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5.2 ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

นายด่อง จนัอ่อน   ในวาระนี้ก็จะมีการก าหนดสมยัประชุม สามัญสมัยแรก ของปี 2564 เราจะก าหนดในห้วงใด  
ประธานสภาฯ  ก าหนดกี่วันตามระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วย ข้อบงัคับการประชุมสภาฯท้องถิ่นพ.ศ. 2547  

ข้อ 21 ประกอบ ข้อ 11 (3) และให้มีผู้รับรองอย่างน้อยสองคน เชิญเสนอครับ 
นางสาวอุไรวรรณ ดาเยอ ได้เสนอก าหนดสมัยประชุมสามญั สมัยแรก ประจ ำปี 2564   ห้วง ระหว่ำงวันที่ 1 – 15  
ส.อบต.ม.2  กุมภำพันธ์ 2564  ก ำหนด 15 วัน 

 ผู้รับรอง 
 1. นายส าเริง  แสงศิริ   ส.อบต.ม.5 
 2. นายเลื่อน  ศรีจันทร์   ส.อบต.ม.9 
 

นายด่อง จนัอ่อน  ได้ให้สมาชิกเสนอเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติม จึงให้สมาชิกยกมือเพื่อขอมติใน 
ประธานสภาฯ  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมยัแรก ประจ าปี 2564  ห้วง ระหวา่งวนัที่ 1 – 15 กุมภาพนัธ ์2564 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564  ห้วง  

ระหว่างวันที่ 1 – 15  พฤศจิกายน  2564 
  

 
ระเบียบวำระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
นายด่อง จนัอ่อน  ในวาระนี้ก็อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกทา่นใด มีข้อสงสยัหรืออยากซักถามอะไรเพิ มเติม 
ประธานสภาฯ  หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดสงสยัหรือซักถามอะไร ผมขอปิดการประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลำ   15.30  น. 
 

ลงชื อ       ทวีศักดิ์  บุญกุศล         ผู้บันทึกรายงานการประชมุ 

                                            (นายทวีศักดิ์  บุญกุศล)  

                                               เลขานุการสภาฯ 
 

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) 



 
 

 
  
 

 
 
 

 

 
 
 


