
 
 

- ส ำเนำ – 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่ 

สมัยสำมัญ สมัยที่ 2/2563 คร้ังที่ 1 
วันที่  29  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่ 
ผู้มำประชุม 

ล ำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
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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 
- 

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 
 
 
 
 

ด่อง  จันอ่อน 
บัวเรียน    ห้าวจันทึก 
บุญจันทร์  มนัสาบุญ 
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 
จารุวรรณ  ขันภักดี 
ทวีศักดิ์ บุญกุศล 
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ล ำดับที ่

 
ชื่อ  -  สกุล 

 
ต ำแหน่ง 

 
ลำยมือชื่อ 

 
หมำยเหตุ 

 
 
 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

 
 

 
 

 

 
เริ่มประชุมเวลำ   09.30 น. 

ระเบียบวำระที่  1 เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ 

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

1. ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้ประกาศสมัยประชมุสมัยที  2 ประจ าปี 2563 เมื อคราว
สมัยประชุมสามญัสมัยที  4/2562  เมื อวันที  12 พฤศจิกายน 2562  ในวันที  15-30 พฤษภาคม 
2563 ซึ งได้ก าหนดประชุมในวนันี้ คือวันที  29 พฤษภาคม 2563  

2. ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ หรือเปิด
เป็นระบบสั น เพื อให้เกียรติที ประชุม ครับ 

 

ระเบียบวำระที่  2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 3 
   เมื่อวันที่  23  เดือนเมษำยน  พ.ศ.2563 
นายด่อง จนัอ่อน  ได้เชิญเลขานุการสภาฯอา่นรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  
นายทวีศักดิ์  บุญกุศล ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมยัที  1/2563  เมื อวันที  23  เดือน เมษายน 
ปลัด อบต./เลขาฯ  พ.ศ. 2563 จนครบทุกวาระ 
นายด่อง จนัอ่อน  ตามที ไดท้่านเลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  สมัยวสิามัญ สมัยที   
ประธานสภาฯ  1/2563 คร้ังที  3  เมื อวันที  23 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 3   

เมื่อวันที่ 23  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563 
 
ระเบียบวำระที่ 3  เรื่อง กระทู้ถำม   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวำระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 



 
ระเบียบวำระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
   5.1 รำยค่ำใช้จ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563  
นายด่อง จนัอ่อน  เชิญเจ้าหน้าที งบประมาณ ท่านปลัด ฯ เปน็ผูน้ าเรียนชี้แจงต่อที ประชุมฯ 
ประธานสภาฯ   
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล ขอบคุณท่านประธานสภาฯเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกทา่นฯตามเอกสารที ได้แจกให้ทุกท่านนัน้  
ปลัด อบต.   เป็นเอกสารรายงานค่าใชจ้่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที ผ่านมา รายละเอียดดังนี้ (ดูข้อมูลไปพร้อม 

กัน)  ข้อมูล ณ วันที  27 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่มีรายได้เข้า จ านวน  
48,031,734.00 บาท คิดเป็น 62.93 % ยังเหลือเงินที ต้องเข้ามาอีกประมาณ 34.02 %  รายละเอียด 
ตามเอกสารที ได้แจกให้ทุกท่านนะครับ 
ขณะนี้ อบต.ดอนดู่ ได้ใช้เงินสะสมไปแล้ว จ านวน 2 โครงการจาก 10 โครงการ ซึ งที ด าเนนิการไปแล้ว 
นั นคือ โครงการขุดลอกหนองเลิงใหญ่ บ้านดอนดู่ หมู่ที  5 ,12  และโครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั บ้าน 
ดอนดู่ หมู่ที  12 ยังเหลืออีก 8 โครงการนะครับ 
ส่วนโครงการที ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 นั้น ด าเนินการไปแล้ว 3  
โครงการ ส าหรับหมู่บา้นที เหลือก็ต้องรอไปก่อนนะครับ ส่วนรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์(รถดับเพลิง  
ตอนนี้ได้ยกเลิกโครงการไปเพราะว่าไม่มีบริษทัใดมีคุณสมบตัิที จะยื นเสนอราคา และตอนนี้ก าลังเริ ม 
ด าเนินการประกาศฯใหม่  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
   5.2 รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำรขุดลอกหนองเลิงใหญ่ บ้ำนดอนดู่ หมู่ที่ 12  
นายด่อง จนัอ่อน  เชิญเจ้าหน้าที งบประมาณ ท่านปลัด ฯ เปน็ผูน้ าเรียนชี้แจงต่อที ประชุมฯ 
ประธานสภาฯ  
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล ขอบคุณท่านประธานสภาฯเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกทา่นฯ ส าหรับโครงการขุดลอกหนองเลิง 
ปลัด อบต.  ใหญ่ บ้านดอนดู่ หมู่ที  12 นั้น ขณะนี้การด าเนินโครงการได้ส าเร็จลุล่วงแล้วนะครับ ซึ งทางทหารที ได้เข้า 

มาท างานในพื้นที ต าบลของเราได้ส่งมอบพื้นที ด าเนนิโครงการให้ทาง อบต.ดอนดู่ แล้ว เมื อวันที  26  
พฤษภาคม 2563 ที ผ่านมา  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
   5.3 รำยงำนเศรษฐกิจชุมชนฯ 
นายด่อง จนัอ่อน  เชิญเจ้าหน้าที งบประมาณ ท่านปลัด ฯ เปน็ผูน้ าเรียนชี้แจงต่อที ประชุมฯ 
ประธานสภาฯ  
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล ขอบคุณท่านประธานสภาฯเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกทา่นฯ ส าหรับ โครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ปลัด อบต.   อบต.ดอนดู่ เนื องจากขณะนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ มกีลุ่มอาชีพค้างช าระอยู่ 2 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื อการผลิตบ้านหนองแวงยาว หมู่ที  1 ประธานกลุ่มคอื นาง
บุหงา หยั งบุญ ได้ส่งช าระหนี้คนื อบต.ดอนดูบ่างส่วน และไม่สง่ช าระหนีต้ามสญัญารับสภาพหนี้ ที 
ท าไว้กบั อบต.ดอนดู ่ ได้ตดิตามทวงถามหลายครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนนิการตามกฎหมาย เพื อ



ไม่ให้ขาดอายุความ เพื อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการด าเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน ปี พ.ศ. 2541 และที แก้ไขเพิ มเติม 

2. กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน บา้นโนสะอาด หมู่ที  6 ประธานกลุ่ม คือ นายทองค า ดีวงษ์ ไดส้่งช าระหนี้คืน 
อบต.บางส่วน และไม่ส่งช าระตามสัญญารับสภาพหนี้ ที ท าไว้กบั อบต.ดอนดู ่ ไดต้ิดตามทวงถาม
หลายครั้งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการตามกฎหมาย เพื อไม่ให้ขาดอายุความ เพื อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน ปี พ.ศ. 2541 และที 
แก้ไขเพิ มเติม 

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

 

 
เลิกประชุมเวลำ   12.30  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) 

 



 
 
  
 

 
 
 

 

 
 
 


