- สำเนำ –
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนดู่
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1
วันที่ 17 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563
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.
นายจาปา ปัสสาระกัง
8.
นายพิน พินไธสง
9.
นายสุดตา สารรัตน์
10. นายสาเริง แสงศิริ
11. นายหลง สงฆัง
12. นายอา สงฆัง
13. นายสมศรี สิงห์เทพ
14. นางสาวฑิฆัมพร พรมดี
15. นายประยุทธ แพไธสง
16. นายหวัน สีหามาตย์
17. นายเลือน ศรีจันทร์
18. นายบุญโฮม หลุ่มใส
19. นายประยุทธ ทุดปอ
20. นางสาวกวินตรา จันอ่อน
21. นางนวลออง พินไธสง
22. นางจารุวรรณ ขันภักดี
23. นายทวีศักดิ์ บุญกุศล
ผู้ไม่มำ
1.
นางสาวกวินตรา จันอ่อน

ตำแหน่ง
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
ส.อบต.ม.11

ลำยมือชื่อ
ด่อง จันอ่อน
บัวเรียน ห้าวจันทึก
บุญจันทร์ มันสาบุญ
ภาณุวัฒน์ เฉียบแหลม
อุไรวรรณ ดาเยอ
บัวสี ปัสสาวะสังข์
จาปา ปัสสาระกัง
พิน พินไธสง
สุดตา สารรัตน์
สาเริง แสงศิริ
หลง สงฆัง
อา สงฆัง
สมศรี สิงห์เทพ
ฑิฆัมพร พรมดี
ประยุทธ แพไธสง
หวัน สีหามาตย์
เลือน ศรีจันทร์
บุญโฮม หลุ่มใส
ประยุทธ ทุดปอ
.............................
นวลออง พินไธสง
จารุวรรณ ขันภักดี
ทวีศักดิ์ บุญกุศล

หมำยเหตุ

ลำประชุม

-2ลำดับที่
1.
2.

ชื่อ - สกุล
ผู้เข้ำร่วมประชุม
นางนันทิชา คาสอนจิก
นายพิษณุ ทุมา

ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์ฯ
นายช่างโยธาฯ

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

นันทิชา คาสอนจิก
พิษณุ ทุมา

เริ่มประชุมเวลำ

09.30 น.

ระเบียบวำระที่ 1

เรื่อง ประธำนแจ้งให้ทปี่ ระชุมทรำบ

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

กล่าวสวัสดีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ทุกท่าน ทีได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ และชี้แจงรายละเอียด
1. ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ได้ขออนุญาตเรียกประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที 1
ประจาปี 2563 และนายอาเภอหนองสองห้อง ได้อนุญาตให้เรียกประชุมได้ตั้งแต่วันที 14 เมษายน
2563 เป็นต้นไป มีกาหนดไม่เกิน 15 วัน
2. การประชุมในวันนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ลาประชุม จานวน 1 ท่าน คือ
1. นางกวินตรา จันอ่อน ส.อบต.ม.11
ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ หรือเปิดเป็น
ระบบสัน เพือให้เกียรติทีประชุม ครับ

ระเบียบวำระที่ 2

เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 14 เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ.2563
ได้เชิญเลขานุการสภาฯอ่านรายงานการประชุม

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล
ปลัด อบต./เลขาฯ
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที 1/2563 เมือวันที 14 เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2563 จนครบทุกวาระ
ตามทีได้ท่านเลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ สมัยสามัญ สมัยที
1/2563 เมือวันที 14 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วนัน้ คณะกรรมการสภาท้องถินได้ตรวจ
รายงานการประชุมแล้ว จึงขอให้ทีประชุมตรวจดูวา่ ต้องการแก้ไขถ้อยคาใดหรือไม่ เมือ
ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ลงมติรับรองต่อไป มีสมาชิกท่านใด
จะเพิมเติมอีกหรือไม่ เมือไม่มีขอมติทีประชุม

มติที่ประชุม

ระเบียบวำระที่ 3

ให้การรับรองเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
-3เรื่อง กระทู้ถำม (ไม่มี)

ระเบียบวำระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวำระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี 2563
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
นางนันทิชา คาสอนจิก
นักวิเคราะห์

ขอเชิญนักวิเคราะห์ ได้ชี้แจงการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2563
ตามที่งานนโยบายและแผนสานักปลัดได้ จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งประเด็น
แรกที่เราจะพิจารณาคือ การการเพิ่มเติม ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ
25 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายประจาปีเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน
นั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้หารบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ เป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนดู่ มีความจาเป็นในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปจั จุบันตามภารกิจ
และอานาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา/ความต้องการของประชาชนทั้งนี้เพื่อ
นาไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดาเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามระเบียบ
กฎหมายต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561) “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อม
เหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
สาหรับกรณีขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ผบู้ ริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิม่ เติมต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
“ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลีย่ นแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
-4เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วนั ที่ผบู้ ริหารท้องถิ่นประกาศใช้”
เหตุผล
การเพิ่มเติมเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เป็นไปตามบันทึกข้อความ งานกองช่าง องค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนดู่ ที่ ขก 80003/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2563 และ มติของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนดู่ มีมติให้เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อ
วันที่ เมษายน 2563
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัตงิ าน องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ จึงได้ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ จึงได้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
(ใช้เวลาศึกษาและอภิปรายในรายละเอียด 1 ชั่วโมง)
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

หลังจากที่เราได้อภิปรายรวมถึงศึกษารายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
โครงการที่เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 นั้น มีทา่ นสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2563 ท่านใด
เห็นชอบร่างแผนดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาที่อยู่ในที่ประชุม ทั้งหมด จานวน 21 ท่าน และมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2563
โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นชอบ
20
เสียง
- ไม่เห็นชอบ
เสียง
- งดออกเสียง
1
เสียง
- ไม่อยู่ในที่ประชุม
เสียง
5.2 กำรคัดเลือกสมำชิกสภำ อบต.ดอนดู่ร่วมเป็นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่
ว่ำง

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ
นางนันทิชา คาสอนจิก
นักวิเคราะห์ฯ

ได้เชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผูช้ ี้แจง
ได้ชี้แจงรายละเอียดการคัดเลือกสมาชิกสภาอบต. ดอนดู่ ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนฯ พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรการจัดทา

ผู้เสนอ
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

แผนพัฒนา ข้อ 8 (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน เป็นกรรมการ
และมีวาระการดารงตาแหน่งสองปี และอาจได้รับเลือกอีกได้ สาหรับคณะกรรมการฯที่มาจาก
-5สภาฯของเราก็ได้เสียชีวติ 1 ท่าน เชิญท่านสมาชิกร่วมกันคัดเลือกแทนตาแหน่งที่วา่ งค่ะ
- เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม นายเลื่อน ศรีจนั ทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ หมู่ที่ 9 ขอเสนอ
นายบัวสี ปัสสาวะสังข์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ หมู่ที่ 3 ครับ
- ขอผู้รับรองครับ
ผู้รับรอง

(1) น.ส.ฑิฆัมพร พรมดี ส.อบต. หมู่ที่ 7
(2) นายสาเริง แสงศิริ ส.อบต.หมูท่ ี่ 5

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับหากไม่มีเราก็สรุปได้วา่ วันนี้เราคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภา
ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแทนตาแหน่งที่ว่างดังนี้ครับ
1. นายบัวสี ปัสสาวะสังข์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ หมู่ที่ 3

ที่ประชุม

ปรบมือและรับทราบ

ระเบียบวำระที่ 6
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ
เนืองจากยังมีวาระทีต้องนาเสนอต่อทีประชุมสภาท้องถิน ในเรืองการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ซึงยัง
ต้องนัดประชุมอีก อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชมสภาท้องถิน
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) ข้อ 23 การนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุมนั้นให้ทาเป็น
หนังสือ หรือจะบอกนัดในทีประชุมสภาท้องถินก็ได้ แต่ถา้ บอกนัดในทีประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังผู้ทีไม่ได้มาประชุมในเวลานัน้ ให้ทราบล่วงหน้าด้วย โดยให้แจ้งนัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่าสามวัน แต่ถ้าเป็นการประชุมอันรีบด่วนจะน้อยกว่านัน้ ก็ได้ โดยให้ประธานสภาท้องถินแจ้ง
เหตุอันรีด่วนไว้ในหนังสือนัดประชุมและแจ้งให้ทีประชุมสภาท้องถินทราบด้วย จึงขอนัดทีประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ อีกครั้ง ใน วันอังคารที 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00
น. เพือพิจารณาอนุมัติจา่ ยขาดเงินสะสมช่วยเหลือประชาชนทีได้รับความเดือดร้อน ให้เลขานุการสภาฯ
ทาหนังสือแจ้งไปยัง บุคคลทีไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภาฯในวันนีไ้ ด้รับทราบด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ

นายด่อง จันอ่อน
ในวาระนี้ก็อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยหรืออยากซักถามอะไรเพิมเติม
ประธานสภาฯ
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยหรือซักถามอะไร ผมขอปิดการประชุมครับ
เลิกประชุมเวลำ 12.00 น.
ลงชือ

ทวีศักดิ์ บุญกุศล

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายทวีศักดิ์ บุญกุศล)
เลขานุการสภาฯ
-6ลงชือ

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)

