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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 2564 เมื อคราว
สมัยประชุมสามญัสมัยที  1/2564  เมื อวันที  11 กุมภาพนัธ์ 2564  ในวันที  15-30 พฤษภาคม 2564 
ซึ งได้ก าหนดประชุมในวันนี้ คือวันที  28 พฤษภาคม 2564  

2. ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ หรือเปิด
เป็นระบบสั น เพื อให้เกียรติที ประชุม ครับ 

 

ระเบียบวำระที่  2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 1/2564 คร้ังที่ 1 
   เมื่อวันที่  11  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.2564 
นายด่อง จนัอ่อน  ได้เชิญเลขานุการสภาฯอา่นรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  
นายทวีศักดิ์  บุญกุศล ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที  1/2564  เมื อวันที  1  เดือน กุมภาพันธ ์
ปลัด อบต./เลขาฯ  พ.ศ. 2564 จนครบทุกวาระ 
นายด่อง จนัอ่อน  ตามที ไดท้่านเลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  สมัยสามัญ สมัยที   
ประธานสภาฯ  1/2564 คร้ังที  1  เมื อวันที  11 กุมภาพันธ์ 2564   ไปแล้วนั้น คณะกรรมการสภาท้องถิ นได้ตรวจ 
   รายงานการประชุมแล้ว  จึงขอให้ที ประชุมตรวจดูวา่ต้องการแก้ไขถ้อยค าใดหรือไม่    เมื อ 
   ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ลงมติรับรองต่อไป มีสมาชิกทา่นใด 
   จะเพิ มเติมอีกหรือไม่  เมื อไม่มีขอมติที ประชุม 
มติที่ประชุม  ให้การรับรองเป็นเอกฉันทใ์นการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 คร้ังที่ 1   

เมื่อวันที่ 11  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 

ระเบียบวำระที่ 3  เรื่อง กระทู้ถำม   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวำระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
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ระเบียบวำระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
   5.1 ให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  

คร้ังที่ 5/2564 
นายด่อง จนัอ่อน  ขอเชิญนักวิเคราะห์ ได้ชี้แจงการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
ประธานสภาฯ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
นางนันทชิา ค าสอนจิก ตามที่งานนโยบายและแผนส านกัปลัดได้ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
นักวิเคราะห์ฯ  จัดท าร่างแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2564   

ซึ่งประเด็นที่เราจะพิจารณาคือ การการเพิ่มเติม /การเปลี่ยนแปลง ซึ่งม ี
โครงการที่ประชาชนในเขตต าบลดอนดู่ ได้ท าการจัดเวทีประชาคมระดบัหมู่บ้านแล้ว ซึ่งทางอ าเภอ
หนองสองห้องโดยจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการ
จัดท าและเพิ่มเติมแผนพัฒนาทอ้งถิ่นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ และจากการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19) ได้ปรากฎข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์วา่มีผู้ได้รบัการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19) เป็นจ านวนมากและยังได้แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วไปในหลายภมูิภาคของ
ประเทศไทยจงึขอให้จังหวัดพิจารณาในการยกเว้นการจัดท าประชาคมกรณีการเพิ่มเติมแผนพฒันา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)และการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นวา่ เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ปัจจุบนัและเปน็การควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรคสองยกเว้นการจัดประชาคม
ท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) และการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ในเขตพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  จะเข้าสู่
ภาวะปกติ ซึ่งงานนโยบายและแผนได้ออกหนังสือให้แต่ละหมู่บ้านท าการประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อ
เสนอปัญหาความต้องการของแต่ละหมู่บ้านของตัวเองเข้ามา เพื่อจะได้น าสู่ทีป่ระชุม คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่เพื่อขอความเห็นชอบในวันนี้ค่ะ 
ซึ่งตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  ข้อ 25 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้หารบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู ่ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดู่ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน  2562 นั้น  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  มีความจ าเปน็ในการเพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ และการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
และสถานการณ์ปัจจุบนัตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กจิกรรมให้
สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกบัปัญหา/
ความต้องการของประชาชนทั้งนี้เพื่อน าไปใช้เปน็กรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆตามระเบียบกฎหมายต่อไป ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารได้แจกจ่ายให้สมาชิก
สภาฯไปพิจารณาล่วงหน้าแล้ว 
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 (ใช้เวลาศึกษาและอภิปรายในรายละเอียด 1 ชั่วโมง) 
 

นายด่อง จนัอ่อน  หลังจากที่เราได้อภิปรายรวมถึงศึกษารายละเอียดร่างแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
ประธานสภาฯ  โครงการที่เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง นั้น มีทา่นสมาชิกสภาฯทา่นใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น 

เพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 
2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่5  ประจ าปี พ.ศ. 2564  ท่านใดเห็นชอบร่างแผนดังกล่าว 
โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาที่อยู่ในที่ประชุม ทั้งหมด  จ านวน 21 ท่าน  และมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2564
โดยมีคะแนนเสียง  ดังนี้ 

-  เห็นชอบ  20  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
-  งดออกเสียง  1  เสียง 
-  ไม่อยู่ในที่ประชุม -  เสียง 

 

5.2 พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบร่างแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2567) 
นายด่อง จนัอ่อน  ขอเชิญนักวิเคราะห์ ได้ชี้แจงการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ประธานสภาฯ  
นางนันทชิา ค าสอนจิก ตามที่งานนโยบายและแผนส านกัปลัดได้ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
นักวิเคราะห์ฯ  จัดท าร่างแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว7467  

ลงวันที่ 14 ธนัวาคม 2563 ได้แจ้งแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านไปพิจารณาก่อนแล้ว และซึ่งการจดัท า 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าข้อมูลจากแผนพฒันาท้องถิ่นฉบบัปัจจบุัน มา 
ทบทวนและปรับใช้ในการจัดท าหรือทบทวนแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยพิจารณาให้มี 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพฒันา 
ภาค แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปีและเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน  
โดยในการจัดประชาคมท้องถิ่นให้ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้ 
จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป และในสถานการณ์ปจัจุบัน 
ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ และผู้ว่าราชการ 
จังหวัดขอนแก่นอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรคสองยกเว้นการจัดประชาคม
ท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) และการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ในเขตพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  จะเข้าสู่
ภาวะปกต ิรายละเอียดตามเอกสารได้แจกจา่ยให้สมาชิกสภาฯไปพิจารณาล่วงหนา้แล้ว 
(ใช้เวลาศึกษาและอภิปรายในรายละเอียด 1 ชั่วโมง) 
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นายด่อง จนัอ่อน  หลังจากที่เราได้อภิปรายรวมถึงศึกษารายละเอียดร่างแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ประธานสภาฯ  โครงการทบทวน นั้น มีทา่นสมาชิกสภาฯทา่นใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น 

เพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 
2566-2570) ท่านใดเห็นชอบร่างแผนดังกล่าว โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาที่อยู่ในที่ประชุม ทั้งหมด  จ านวน 21 ท่าน  และมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยมีคะแนนเสียง  ดังนี้ 
-  เห็นชอบ  20  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
-  งดออกเสียง  1  เสียง 
-  ไม่อยู่ในที่ประชุม -  เสียง 

 

5.3 การขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
 

นายด่อง จนัอ่อน  ในวาระนี้ก็จะเป็นการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
ประธานสภาฯ  2564  รายละเอียดได้แจกให้ทุกท่านพิจารณาลว่งหน้าแล้ว  ขอเชิญพิจารณาไปพร้อมกัน ดังนี้ 
   รายละเอียดการขอโอนเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564  

ขอโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการสร้างถนนล าเลียงการเกษตรบ้านปา่หวาย หมู่ที่ 11  
งบประมาณ 347,888 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตรบ้านป่า
หวาย หมู่ที่ 11 โดยด าเนินการลงลูกรังพร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ระยะทาง 680.00 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ทาง อบต.ดอนดู่ ก าหนดการขอโอนงบประมาณครั้งนี้
เป็นอ านาจของสภาท้องถิน่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27  โดยขอโอนลดจากรายการ
ดังต่อไปนี ้
 

รายการขอโอนลด  จ านวน 347,888 บาท 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน งบลงทุน หมวดคา่ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเชื่อมหมู่บ้าน บา้นป่าหวาย 
หมู่ที่ 11 จ านวน 328,512 บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่ปรบัปรุงผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้าน
ขนาดกว้าง 0.5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน่้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร  ดิน
ข้างทางกลบดนิตามสภาพ พรอ้มติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ อย่างละ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแนบทีท่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนดู่ก าหนด ถือปฏิบัติตามพระราชบญัญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่7) พ.ศ.2562 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หน้า 19 ล าดบัที่ 10 (กองช่าง) 
ขอโอนลดจ านวน 328,512 บาท คงเหลือ 0 บาท 
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3. แผนงานสงัคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบด าเนนิการ หมวดค่าใชส้อย  

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายตุ าบลดอนดู่ ตั้งไว้ 150,000 บาท ปัจจบุัน
มียอดเงินคงเหลือ 70,000 บาท ขอโอนลดจ านวน 19,376 บาท คงเหลือ 50,624 บาท 
 

นายด่อง จนัอ่อน  มีสมาชิกสภาฯผู้ใดอยากจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชมุ 
ประธานสภาฯ  ด้วยการยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาที่อยู่ในที่ประชุม ทั้งหมด  จ านวน 21 ท่าน  และมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ 

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีคะแนนเสียง  ดังนี้ 
-  เห็นชอบ  20  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
-  งดออกเสียง  1  เสียง 
-  ไม่อยู่ในที่ประชุม -  เสียง 

 
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) 



 
 

 
  
 

 
 
 

 

 
 
 


