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บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2564 
วันท่ี 7 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.30 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน 
************* 

ผูมาประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลามมือช่ือ หมายเหตุ 
1. นายสุทธี   หินกอก ประธานสภา สุทธี   หินกอก  
2. นายพุฒ อดทน รองประธานสภา พุฒ อดทน  
3. นายสมพร อมฤกตย สมาชิก อบต. สมพร อมฤกตย  
4. นายจัด จอกทอง สมาชิก อบต. จัด จอกทอง  
5. นายมงคล วุฒิพงษเดชา สมาชิก อบต. มงคล วุฒิพงษดชา  
6. นายภูมินทร ชมพุทธ สมาชิก อบต. ภูมินทร ชมพุทธ  
7. นายชอบ  อดทน สมาชิก อบต. ชอบ  อดทน  
8. นายประจวบ  แทนสีดา สมาชิก อบต. ประจวบ  แทนสีดา  
9. นายนรินทร สาระพล สมาชิก อบต. นรนิทร สาระพล  

10. นายทองแดง นรพันธ สมาชิก อบต. ทองแดง นรพันธ  
11. นายชานนท ทิพยบำหราบ สมาชิก อบต. ชานนท ทิพยบำหราบ  
12. นายสรอย เหลาหวายนอก สมาชิก อบต. สรอย เหลาหวายนอก  

ผูมาประชุม..........12........คน           
ผูไมมาประชุม........-......คน 
ผูเขารวมประชุม  7 คน 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลามมือช่ือ หมายเหตุ 
1. นายอุทัย  แสนนอก นายก.อบต. อุทัย  แสนนอก  
2. นายมานพ สุพรรณนอก รองนายก อบต มานพ สุพรรณนอก  
3. นายฐาปกรณ เทพประจักษ นายชางโยธา ฐาปกรณ เทพประจักษ  
5. นายประกาศิต จรทะผา นายชางอาวุโส ประกาศิต จรทะผา  
6. นางสาวอรวรรณ ชมพุทธ นักวิเคราะหฯ อรวรรณ ชมพุทธ  
7. นายพิทักษ จันทสิทธิ์ ผช.ธุรการ พิทักษ จันทสิทธิ์  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นางสาวดวงใจ ชมพุทธ 
(เลขานุการสภาฯ) 

ท่ีประชุมพรอมแลวขอเรียนเชิญทานประธานสภาฯ ไดจุดธูป-เทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และกลาวเปดประชุมในลำดับตอไป. 

นายสุทธี หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

แจงประกาศอำเภอประทาย เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
เมืองโดน สมัยวิสามัญสมัยท่ี 1 ประจำป 2564 ดวย องคการบริหารสวนตำบล
เมืองโดน ขออนุญาตเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน สมัย
วิสามัญสมัยที ่ 1 ประจำป 2564  กำหนดไมเกิน 15 วัน ตั้งแตวันที่ 29 
มิถุนายน -13 กรกฎาคม 2564 ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
เมืองโดน  เพื ่อใหสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน พิจารณาแกไข
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 
และจัดแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 25670)  รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน ที่ นม 93701/316 ลงวันที่ 16 
มิถุนายน 2564  
 นายอำเภอประทายพิจารณาแลวเห็นวาเปนการจำเปนเพื่อประโยชน
แหงองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 
แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที ่7) พ.ศ.2562  จึงเรียกประชุมองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดนสมัย
วิสามัญสมัยที ่ 1 ประจำป 2564  กำหนดไมเกิน 15 วัน ตั้งแตวันที่ 29 
มิถุนายน -13 กรกฎาคม 2564 ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
เมืองโดน  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน ประกาศนวันที่ 17 เดือนมิถุนายน 
พ.ศ 2564 (นายเลิศพันธุ สินบรรเลงเสนาะ) นายอำเภอประทาย 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 -ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน  สมัย
สามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี ๑/๒๕๖4  เม่ือวันท่ี ๑1 กุมภาพันธ ๒๕๖4 
 

ท่ีประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

3.1 รางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
นายสุทธี หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

 สำหรับการพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ผมขอเรียนเชิญทานปลัดในฐานะเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจง
ระเบียบ ขอกฎหมาย ที่เกี่ยวของ ใหที่ประชุมทราบเพื่อประกอบการพิจารณา
ครับ 

นางสาวดวงใจ ชมพุทธ 
(เลขานุการสภาฯ) 

  เรียนทานประธานสภา นายก สมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมทุกทาน
สำหรับการพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 3 โดยมีระเบียบขอกฎหมาย ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 9 (ใหยกเลิกความใน
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ขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ช2559 และใหใชขอความตอไปนี้
แทน) เพื่อประโยชนของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการ ตามข้ันตอน ดังนี้ “(1) คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นจัดท ารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ ่มเติมพรอม 
เหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น (2) คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม 
สำหรับ องคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมใหสภา
องคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ดวย เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวใหผูบริหาร
ทองถิ่น ประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอย
กวาสามสิบวันนับแตวันที่ผู บริหารทองถิ่น ประกาศใช” “ขอ 22/2 ในกรณี
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นที่เกี ่ยวกับโครงการพระราชดำริ 
งานพระราช พิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปน
อำนาจของผู บริหารทองถิ ่น สำหรับองคการบริหาร สวนตำบลใหสงราง
แผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ ่มเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แหง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 
2537 ดวย และเมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงไดรับความ
เห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบ
วันนับแตวันท่ี ไดรับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถ่ินดังกลาว” 
 สำหรับรายละเอียดการพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 ไดสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมสภาฯแลว 

นายสุทธี หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

 มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม 

ท่ีประชุม  -ไมมี 
นายสุทธี หินกอก 
(ประธานสภาฯ 

 ถาไมมีสมาชิกทานใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ผมก็จะถามมติท่ี
ประชุมเลยนะครับ กอนที่จะมีการลงมติผมของนับองคประชุมกอนวาครบองค
ประชุมหรือไม มีสมาชิก 12 คน  
 ผมขอถามมติที่ประชุมวาจะใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หรือไม 

ท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบการพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 จำนวน 11 เสียง 
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 3.2 รางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
นายสุทธี หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

 เรียนทานนายกสมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมทุกทานเนื่องจากทาน
นายก ไดเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 25670)  เพื่อใหสภาได
พิจารณา  กอนที่จะใหสภาพิจารณา รางแผนพัฒนาทองถิ่น  ผมขอเรียนเชิญ
ทานปลัด อบต.ในฐานะเลขานุการสภาฯไดชี้แจง ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ
กอนครับ 

นางสาวดวงใจ ชมพุทธ 
(เลขานุการสภาฯ) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 และท่ีแกไขถึงปจจุบัน 
 ขอ ๑๗  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ใหดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการ และ
รัฐวิสาหกิจที่เกี ่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา 
ความตองการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที ่เกี ่ยวของตลอดจนความ
ชวยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติ ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือน ามาก 
าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น โดยใหนำขอมูล พื้นฐานในการ
พัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน มา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแนวทาง และ
ขอมูลน ามาวิเคราะหเพ่ือจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ิน แลวเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  
(๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ ่นเพื่อเสนอ
ผูบริหาร ทองถ่ิน 
(๔) ผูบริหารทองถิ ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ ่นและประกาศใช 
แผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตำบลและองคการ
บริหารสวนตำบล สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอราง
แผนพัฒนาทองถิ่นตอสภาองคการ บริหารสวนตำบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน
แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัตแิละประกาศใช แผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

นายสุทธี หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

 ทานปลัดในฐานะเลขานุการสภาฯ ไดชี ้แจงระเบียบ ขอกฎหมาย ท่ี
เกี่ยวของ ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ใหที่ประชุม
ทราบแลว และรายละเอียดของรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ก็
ไดไดสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมสภาฯแลว มีสมาชิกทานใดที่จะสอบถาม
และแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม 

นายภูมินทร ชมพุทธ 
(ส.อบต.หมู 3 

เรียนทานประธานสภา นายก.อบต.และสมาชิกทุกทาน สำหรับรางแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เราก็ไดผานพิจารณาจาการทำเวทีประชาคม
มาแลวได ผ านคณะกรรมการระดับตางมาแลว และผมก็มีความเห็นวา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ก็ครอบคลุมแลวครับ อยาใหสมาชิก
ทุกทานไดใหความเห็นชอบตอไป 
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นายสุทธี หินกอก 
(ประธานสภาฯ) 

 
 
 

มติท่ีประชุม 
 
 
 
 
 

เลิกประชุม 12.00 น. 

ถาไมมีสมาชิกทานใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีก ผมก็จะถามมติท่ีประชุมเลย
นะครับ กอนที่จะมีการลงมติผมของนับองคประชุมกอนวาครบองคประชุม
หรือไม มีสมาชิก 12 คน  
 ผมขอถามมติที่ประชุมวาจะใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570) 
-มีมติเห็นชอบการพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ ่น(พ.ศ. 2566– 2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 จำนวน 11 เสียง 
 

 

     (ลงชื่อ)   ดวงใจ  ชมพุทธ  ผูจดบันทึกการประชุม 
นางสาวดวงใจ  ชมพุทธ 

   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน 
 
 

                                                  (ลงชื่อ)  ชอบ  อดทน 
 
                                                (นายชอบ  อดทน) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)  ทองแดง  นรพันธ 
         (นายทองแดง  นรพันธ) 

(ลงชื่อ)  ภูมินทร  ชมพุทธ 
   (นายภูมินทร  ชมพุทธ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
 

 บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี /2564 เม่ือ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน  สภาองคการบริหารสวน
ตำบลเมืองโดน  ไดรับรองรายงานการประชุมแลวเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม  2564 เพื่อปดประกาศให
ประชาชนทราบท่ัวไป 
 
 

ลงชื่อ สุทธี  หินกอก 
(นายสุทธี  หินกอก) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองโดน 
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