
 
- ส ำเนำ – 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่ 
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 3 

วันที่  23  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่ 

ผู้มำประชุม 
ล ำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
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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 
นางสาวกวนิตรา จนัอ่อน 
นางนวลออง  พินไธสง 
นางจารุวรรณ  ขันภักดี 
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล 

ผู้ไม่มำ 
นายบุญจันทร์  มันสาบุญ 
นายพนิ พินไธสง 
นายหลง  สงฆัง 
นางสาวกวนิตรา จนัอ่อน 
 

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.1 
ส.อบต.ม.4 
ส.อบต.ม.6 
ส.อบต.ม.11 
 

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

 
 

ลำประชุม 
 
 
 
 

ลำประชุม 
 
 

ลำประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. ตามที สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้เรียกประชุมสภาสมัยวิสามญั สมัยที  1 ประจ าป ี
2563  คร้ังที  2 เมื อวันที  21 เมษายน 2563 และนัดประชุมในวันนี้วันที  23 เมษายน  2563 เพื อ
พิจารณาจา่ยขาดเงนิสะสมเพื อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที ต าบลดอนดู่ (ค้างพิจารณา) 

2. การประชุมในวันนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ลาประชุม จ านวน 4 ท่าน คือ  
1. นายบุญจนัทร์  มันสาบุญ    ส.อบต.ม.1 
2. นายพิน พนิไธสง    ส.อบต.ม.4 

    3. นายหลง  สงฆงั   ส.อบต.ม.6 
    4. นางสาวกวินตรา จันอ่อน  ส.อบต.ม.11 
   ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ หรือเปิดเป็น 

ระบบสั น เพื อให้เกียรติที ประชุม ครับ 
 

ระเบียบวำระที่  2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1/2563 คร้ังที่ 2  
   เมื่อวันที่  21  เดือน  เมษำยน  พ.ศ.2563 
นายด่อง จนัอ่อน  ได้เชิญเลขานุการสภาฯอา่นรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  
นายทวีศักดิ์  บุญกุศล ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมยัที  1/2563 คร้ังที  2  เมื อวันที  21  เดือน เมษายน  
ปลัด อบต./เลขาฯ  พ.ศ. 2563  จนครบทุกวาระ 
นายด่อง จนัอ่อน  ตามที ไดท้่านเลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  สมัยวสิามัญ สมัยที   
ประธานสภาฯ  1/2563 คร้ังที  2   เมื อวันที  21 เมษายน 2563   ไปแล้วนั้น คณะกรรมการสภาท้องถิ นไดต้รวจ 
   รายงานการประชุมแล้ว  จึงขอให้ที ประชุมตรวจดูวา่ต้องการแก้ไขถ้อยค าใดหรือไม่    เมื อ 
   ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ลงมติรับรองต่อไป มีสมาชิกทา่นใด 
   จะเพิ มเติมอีกหรือไม่  เมื อไม่มีขอมติที ประชุม 
 
มติที่ประชุม  ให้การรับรองเป็นเอกฉันทใ์นการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563   

คร้ังที่ 2  เมื่อวันที่ 21  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2563 
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ระเบียบวำระที่ 3  เรื่อง กระทู้ถำม   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวำระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวำระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
   5.1 พิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสมเพ่ือช่วยเหลือประชำชนที่ไดร้ับควำมเดือดร้อนในเขตพื้นที่ 

ต ำบลดอนดู ่(ค้ำงพิจำรณำ) 
นายด่อง จนัอ่อน  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ท่านผูบ้ริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภาฯ  ด้วยนายกองค์การบริหารสว่นต าบลดอนดู่ ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสมครั้งที  3  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ แถลงรายละเอียด 
โครงการที ขออนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสมต่อที ประชุมสภาฯ 

นายทวีศักดิ์  บุญกุศล เรียนท่านประธานสภาฯ และทา่นสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลดอนดู่ ทุกท่าน ตามที สภา 
ปลัดฯปฏิบัติหนา้ที นายกฯ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู ่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ขอแถลงให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกท่านทราบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปด้วยความประหยัด รอบคอบ มีประสิทธิภาพ และคุ้มคา่ซึ งเป็นตามแผนการใช้จา่ยงบประมาณ
และระเบียบกฎหมายที ก าหนดไว้ อันจะก่อให้เกดประสิทธิผลในการพฒันาท้องถิ นให้มีความ
เจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์อย่างสงูสุดแก่ประชาชน ซึ งเป็นโครงการที คา้งพิจารณาเมื อการประชุม
คราวที แล้ว จ านวน  2 โครงการดังนี้  

1. บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 12  โครงการซ่อมแซมคันคูล าพังช(ูวังม่วง)   งบประมาณ  300,000 บาท 
     จ านวน 5 จุด รายละเอียดตามประมาณราคา 
2. บ้านหนองบัวลอง  หมู่ที  8 โครงการซ่อมแซมถนนล าเลียงการเกษตร งบประมาณ 111,539 
     บาท  รายละเอียดตามประมาณราคา 

   ตอนนี้เอกสารประมาณราคาได้เสร็จแล้ว และแจกให้ทุกท่านแลว้ ขอให้พิจารณาไปพร้อมกันเลยนะครับ 
 

(ใช้เวลาศึกษาและอภิปรายในรายละเอียด 1 ชั่วโมง) 
   รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยรายงานการประชุมฯ 
 
นายด่อง จนัอ่อน  เมื่อได้ศึกษารายละเอียดที่กองชา่งได้ออกไปส ารวจและประมาณราคามาใหม่แล้ว มีทา่นสมาชกิสภาฯ 
ประธานสภาฯ  ท่านใดสงสัยอยากจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มี จะขอมติที ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วน 

ต าบลดอนดู่ ให้ความเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมทัง้สองโครงการเลยนะครับ 
1. บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 12  โครงการซ่อมแซมคันคูล าพังช(ูวังม่วง)   งบประมาณ  300,000 บาท 

     จ านวน 5 จุด รายละเอียดตามประมาณราคา 
 

มติที่ประชุม   เป็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสม 
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2. บ้านหนองบัวลอง  หมู่ที  8 โครงการซ่อมแซมถนนล าเลียงการเกษตร งบประมาณ 111,539 
     บาท  รายละเอียดตามประมาณราคา 

มติที่ประชุม   เป็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสม 
 
      ส าหรับลลการพิจารณาจ่ายาาดเงินสะสมตามที่ลูบ้ริหารท้องิิ่นเสนอมานันน มี  จ านวนทันงสินน  6  

   โครงการ  จ านวนงบประมาณทันงสินน  1,017,639  บาท  าอให้ฝ่ายบริหารใช้จา่ยให้เกิดประโยชน์สงูสุด   
   กับประชาชนในเาตต าบลดอนดู่ที่ได้รบัความเดือดร้อนอย่างแท้จริง 
 

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

 

 
 
เลิกประชุมเวลำ   12.00  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) 

 



 
 
  
 

 
 
 

 

 
 
 


