
 
- ส ำเนำ – 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่ 
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 

วันที่  14  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่ 

ผู้มำประชุม 
ล ำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
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1. 
2. 
 

นำยด่อง  จันอ่อน 
นำยบัวเรียน    ห้ำวจันทึก 
นำยบุญจันทร์  มันสำบุญ 
นำยภำณุวัฒน์  เฉียบแหลม 
นำงสำวอุไรวรรณ  ดำเยอ 
นำยบัวสี  ปัสสำวะสังข์ 
นำยจ ำปำ    ปัสสำระกัง 
นำยพิน พินไธสง 
นำยสุดตำ  สำรรัตน์ 
นำยส ำเริง  แสงศิริ 
นำยหลง  สงฆัง 
นำยอ่ ำ  สงฆัง 
นำยสมศรี  สิงห์เทพ 
นำงสำวฑิฆัมพร  พรมดี 
นำยประยุทธ  แพไธสง 
นำยหวัน  สีหำมำตย์ 
นำยเลื่อน  ศรีจันทร์ 
นำยบุญโฮม  หลุ่มใส 
นำยประยุทธ    ทุดปอ 
นำงสำวกวินตรำ จันอ่อน 
นำงนวลออง  พินไธสง 
นำงจำรุวรรณ  ขันภักดี 
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล 

ผู้ไม่มำ 
นายบุญจันทร์  มันสาบุญ 
นายภาณุวัฒน์  เฉียบแหลม 
 

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.2 
 

ด่อง  จันอ่อน 
บัวเรียน    ห้าวจันทึก 
---------------------------- 
---------------------------- 
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 
กวินตรา จันอ่อน 
นวลออง  พินไธสง 
จารุวรรณ  ขันภักดี 
ทวีศักดิ์ บุญกุศล 
 
 

 
 

ลำประชุม 
ลำประชุม 
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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 าบลดอนดู ่ ได้ขออนุญาตเรียกประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที  1 
ประจ าปี 2564 และนายอ าเภอหนองสองห้อง ได้อนุญาตให้เรียกประชุมได้ตัง้แต่วันที  7 มกราคม  
2564 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน  

2. การประชุมในวันนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ลาประชุม จ านวน 2 ท่าน คือ  
1. นายบุญจันทร์  มันสาบุญ   ส.อบต.ม.1 
2. นายภาณุวัฒน์  เฉียบแหลม  ส.อบต.ม.2 

   ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ หรือเปิดเป็น 
ระบบสั น เพื อให้เกียรติที ประชุม ครับ 

 
 

ระเบียบวำระที่  2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 4/2563 
   เมื่อวันที่  12  เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2563 
นายด่อง จนัอ่อน  ได้เชิญเลขานุการสภาฯอา่นรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  
นายทวีศักดิ์  บุญกุศล ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที  4/2563  เมื อวันที  12  เดือน พฤศจิกายน 
ปลัด อบต./เลขาฯ  พ.ศ. 2563 จนครบทุกวาระ 
นายด่อง จนัอ่อน  ตามที ไดท้่านเลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  สมัยสามัญ สมัยที   
ประธานสภาฯ  4/2563  เมื อวันที  12 พฤศจิกายน 2563    ไปแล้วนัน้ คณะกรรมการสภาท้องถิ นไดต้รวจ 
   รายงานการประชุมแล้ว  จึงขอให้ที ประชุมตรวจดูวา่ต้องการแก้ไขถ้อยค าใดหรือไม่    เมื อ 
   ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ลงมติรับรองต่อไป มีสมาชิกทา่นใด 
   จะเพิ มเติมอีกหรือไม่  เมื อไม่มีขอมติที ประชุม 
 
มติที่ประชุม  ให้การรับรองเป็นเอกฉันทใ์นการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563   

เมื่อวันที่ 12  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  
 

ระเบียบวำระที่ 3  เรื่อง กระทู้ถำม   (ไม่มี) 



-3- 
 
ระเบียบวำระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวำระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
   5.1   เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง 

พระราชบัญญตัิป่าไม้พุทธศักราช 2484 เพื่อขุดสระน  า ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ก่อสร้างห้องน  า  
ปรับปรุงพื นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เนื อที่ 20 ไร่  
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2563 
 

นายด่อง จนัอ่อน  ขอเชิญท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าฯ
ประธานสภาฯ 
    
 นายทวีศักดิ์  บุญกุศล เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาต 
เลขานุก่ารสภาฯ เข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัตปิ่าไมพุ้ทธศักราช 2484 เพื่อขุดสระน้ า 

ก่อสร้างถนนดนิลูกรัง ก่อสร้างห้องน้ า ปรับปรุงพืน้ที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่ เนื้อที่ 20 ไร่ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2563
ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ปา่ไม้และขอผ่อนผนัตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ใน
พื้นที่ปา่ไม้ก่อนได้รับอนุญาต กระทรวงมหาดไทยไดแ้จ้งแนวทางปฏบิัติของส่วนราชการที่เข้าท า
ประโยชน์ก่อนได้รับอนุญาตตามแนวทางที่กรมป่าไม้ก าหนด และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยื่น
ค าขออนุญาตเข้าท าประโยชนโ์ครงการที่ได้รับผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี 

 
ที่ประชุม อภิปรายและพิจารณาในรายละเอียด ใช้เวลา  1.30 ชั่วโมง 
 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง 

พระราชบัญญตัิป่าไม้พุทธศักราช 2484 เพื่อขุดสระน  า ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ก่อสร้างห้องน  า  
ปรับปรุงพื นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เนื อที่ 20 ไร่  
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2563 ด้วยคะแนนเสียง 

-  เห็นชอบ  19  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
-  งดออกเสียง  1  เสียง 
-  ไม่อยู่ในที่ประชุม - (ลา2) เสียง 

 
ระเบียบวำระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
 
นายด่อง จนัอ่อน  ในวาระนี้ก็อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกทา่นใด มีข้อสงสยัหรืออยากซักถามอะไรเพิ มเติม 
ประธานสภาฯ  หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดสงสยัหรือซักถามอะไร ผมขอปิดการประชุมครับ 
 
เลิกประชุมเวลำ   12.30  น. 



-4- 

 

 

ลงชื อ       ทวีศักดิ์  บุญกุศล         ผู้บันทึกรายงานการประชมุ 

                                            (นายทวีศักดิ์  บุญกุศล)  

                                               เลขานุการสภาฯ 

 
 

ลงชื อ        ด่อง จันอ่อน        ผู้ตรวจ 

               (นายด่อง   จนัอ่อน) 

        ประธานสภาฯ 

 

 

*********************** 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ดอนดู่ ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 

 

                 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) 

 
 

 
  
 

 
 



 

 

 
 
 


