- สำเนำ –
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนดู่
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 3
วันที่ 23 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.
นายบุญจันทร์ มันสาบุญ
นายพิน พินไธสง
นายหลง สงฆัง
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.1
ส.อบต.ม.4
ส.อบต.ม.6
ส.อบต.ม.11

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

หมำยเหตุ

ลำประชุม

ลำประชุม

ลำประชุม

ลำประชุม

-2ลำดับที่
1.

ชื่อ - สกุล
ผู้เข้ำร่วมประชุม
นางนันทิชา คาสอนจิก

ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์ฯ

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

นันทิชา คาสอนจิก

เริ่มประชุมเวลำ

09.30 น.

ระเบียบวำระที่ 1

เรื่อง ประธำนแจ้งให้ทปี่ ระชุมทรำบ

นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

กล่าวสวัสดีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ทุกท่าน ทีได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ และชี้แจงรายละเอียด
1. ตามทีสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ได้เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที 1 ประจาปี
2563 ครั้งที 2 เมือวันที 21 เมษายน 2563 และนัดประชุมในวันนี้วันที 23 เมษายน 2563 เพือ
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพือช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นทีตาบลดอนดู่ (ค้างพิจารณา)
2. การประชุมในวันนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ลาประชุม จานวน 4 ท่าน คือ
1. นายบุญจันทร์ มันสาบุญ
ส.อบต.ม.1
2. นายพิน พินไธสง
ส.อบต.ม.4
3. นายหลง สงฆัง
ส.อบต.ม.6
4. นางสาวกวินตรา จันอ่อน
ส.อบต.ม.11
ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ หรือเปิดเป็น
ระบบสัน เพือให้เกียรติทีประชุม ครับ

ระเบียบวำระที่ 2

เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษำยน พ.ศ.2563
ได้เชิญเลขานุการสภาฯอ่านรายงานการประชุม

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

มติที่ประชุม

ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที 1/2563 ครั้งที 2 เมือวันที 21 เดือน เมษายน
พ.ศ. 2563 จนครบทุกวาระ
ตามทีได้ท่านเลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที
1/2563 ครั้งที 2 เมือวันที 21 เมษายน 2563 ไปแล้วนั้น คณะกรรมการสภาท้องถินได้ตรวจ
รายงานการประชุมแล้ว จึงขอให้ทีประชุมตรวจดูวา่ ต้องการแก้ไขถ้อยคาใดหรือไม่ เมือ
ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ลงมติรับรองต่อไป มีสมาชิกท่านใด
จะเพิมเติมอีกหรือไม่ เมือไม่มีขอมติทีประชุม
ให้การรับรองเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

-3ระเบียบวำระที่ 3

เรื่อง กระทู้ถำม (ไม่มี)

ระเบียบวำระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวำระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 พิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนในเขตพื้นที่
ตำบลดอนดู่ (ค้ำงพิจำรณำ)
นายด่อง จันอ่อน
เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ท่านผูบ้ ริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ประธานสภาฯ
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที 3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ แถลงรายละเอียด
โครงการทีขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อทีประชุมสภาฯ
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล
เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ทุกท่าน ตามทีสภา
ปลัดฯปฏิบัติหน้าทีนายกฯ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ขอแถลงให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลทุกท่านทราบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ได้ดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปด้วยความประหยัด รอบคอบ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าซึงเป็นตามแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
และระเบียบกฎหมายทีกาหนดไว้
อันจะก่อให้เกดประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถินให้มีความ
เจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ประชาชน ซึงเป็นโครงการทีค้างพิจารณาเมือการประชุม
คราวทีแล้ว จานวน 2 โครงการดังนี้
1. บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 12 โครงการซ่อมแซมคันคูลาพังชู(วังม่วง) งบประมาณ 300,000 บาท
จานวน 5 จุด รายละเอียดตามประมาณราคา

2. บ้านหนองบัวลอง หมู่ที 8 โครงการซ่อมแซมถนนลาเลียงการเกษตร งบประมาณ 111,539
บาท รายละเอียดตามประมาณราคา
ตอนนี้เอกสารประมาณราคาได้เสร็จแล้ว และแจกให้ทุกท่านแล้ว ขอให้พิจารณาไปพร้อมกันเลยนะครับ
(ใช้เวลาศึกษาและอภิปรายในรายละเอียด 1 ชั่วโมง)
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฯ
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

เมื่อได้ศึกษารายละเอียดที่กองช่างได้ออกไปสารวจและประมาณราคามาใหม่แล้ว มีทา่ นสมาชิกสภาฯ
ท่านใดสงสัยอยากจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มี จะขอมติทีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนดู่ ให้ความเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมทัง้ สองโครงการเลยนะครับ
1. บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 12 โครงการซ่อมแซมคันคูลาพังชู(วังม่วง) งบประมาณ 300,000 บาท
จานวน 5 จุด รายละเอียดตามประมาณราคา

มติที่ประชุม

เป็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสม

-42. บ้านหนองบัวลอง หมู่ที 8 โครงการซ่อมแซมถนนลาเลียงการเกษตร งบประมาณ 111,539
บาท รายละเอียดตามประมาณราคา
เป็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสม

มติที่ประชุม

สาหรับลลการพิจารณาจ่ายาาดเงินสะสมตามที่ลบู้ ริหารท้องิิ่นเสนอมานันน มี จานวนทันงสินน 6
โครงการ จานวนงบประมาณทันงสินน 1,017,639 บาท าอให้ฝ่ายบริหารใช้จา่ ยให้เกิดประโยชน์สงู สุด
กับประชาชนในเาตตาบลดอนดู่ที่ได้รบั ความเดือดร้อนอย่างแท้จริง
ระเบียบวำระที่ 6
นายด่อง จันอ่อน
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ
ในวาระนี้ก็อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยหรืออยากซักถามอะไรเพิมเติม
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยหรือซักถามอะไร ผมขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลำ 12.00 น.

ลงชือ

ทวีศักดิ์ บุญกุศล

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายทวีศักดิ์ บุญกุศล)
เลขานุการสภาฯ
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)

