
(สำเนา) 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑  ประจำป' พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๕ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

ณ  ห4องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 
 

ผู4มาประชุม 
 

ลำดับ ช่ือ - ช่ือสกุล ตำแหน�ง ลายมือช่ือ 

๑ นางเสวย  โสนาเรือ ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตำบล เสวย  โสนาเรือ 

๒ นางสาวสุจิตรา  ถวิลเครือ รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตำบล สุจิตรา  ถวิลเครือ 

๓    นายมานิตย�  ยะโสราษฎร� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๑ มานิตย�  ยะโสราษฎร� 
๔ นายณปอวร  โพธิ์ท�าม�วง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๓ ณปอวร  โพธิ์ท�าม�วง 

๕ นายพิทักษ�  ผาขาวบวช สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๕ พิทักษ�  ผาขาวบวช 

๖ นายเอ่ียม  ประไมยะ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๖ เอ่ียม  ประไมยะ 

๗ นางปราศัย  หินทอง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๗ ปราศัย  หินทอง 

๘ นายบุญเส็ง  มุ�งหมาย สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลหมู�ท่ี ๘ บุญเส็ง  มุ�งหมาย 

๙ นายพงษ�ศิริ  ป9องปาน เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตำบล พงษ�ศิริ  ป9องปาน 
 

ผู4ไม�มาประชุม 

ไม�มี 
 

ผู4เข4าร�วมประชุม 

ลำดับ ช่ือ - ช่ือสกุล ตำแหน�ง ลายมือช่ือ 

๑ นายอัครฉัตร  ขันธะมูล นายกองค�การบริหารส�วนตำบล อัครฉัตร  ขันธะมูล 

๒ นายสุนันท�  หัสดร รองนายกองค�การบริหารส�วนตำบล สุนันท�  หัสดร 

๓ นายสำราญ  ภานุรักษ� รองนายกองค�การบริหารส�วนตำบล สำราญ  ภานุรักษ� 
๔ นายสมศักด์ิ  พลเยี่ยม เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตำบล สมศักด์ิ  พลเยี่ยม 

๕ นายยุทธนา  ศรีอุดม ผู<อำนวยการกองช�าง ยุทธนา  ศรีอุดม 

๖ นางสาวมัลลิกา  วรรณพันธ� ผู<อำนวยการกองคลัง มัลลิกา  วรรณพันธ� 
๗ นางสาววรินรักษ�  จัดแจง ผู<อำนวยการกองการศึกษา วรินรักษ�  จัดแจง 

๘ นางประภาสิริ  ผัดโกน นักทรัพยากรบุคคล ประภาสิริ  ผัดโกน 

๙ นายณัฐวุฒิ  หวังผล นักจัดการงานท่ัวไป ณัฐวุฒิ  หวังผล 

๑๐ นางสาวธนิดา  กออำไพ นิติกร ธนิดา  กออำไพ 

๑๑ นางสาวไอรดา  แพงอ�อน เจ<าพนักงานธุรการ ไอรดา  แพงอ�อน 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
เม่ือท่ีประชุมพร<อมแล<ว เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตำบล  

ให<สัญญาณสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลเข<าประชุม 
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตำบลกล�าวเปDดประชุมแล<วท่ีประชุม

พิจารณาเรื่องต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ4งให4ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ๑. เรื่องสถานการณ�โรควิด ๑๙ 

    สำหรับสถานการณ�โรคโควิด ๑๙ ในขณะนี้ยังไม�คลี่คลายนัก ในหมู�บ<าน 

ในชุมชนของพวกเราก็ยังมีการติดเชื้ออยู� จึงขอให<สมาชิกทุกท�านช�วยกันรณรงค� 
การป9องกันโรคและดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐด<วยและช�วยประชาสัมพันธ� 
ให<พ่ีน<องในชุมชนเข<ารับการฉีดวัคซีนเข็มสาม โดยเฉพาะอย�างยิ่งกลุ�ม ๖๐๘ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   ขอให<สมาชิกฯ ทุกท�านได<พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค�การ 

บริหารส�วนตำบลดงเย็นสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจำปI พ.ศ. ๒๕๖๕  
เม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

มติท่ีประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู4ถาม 
ประธานสภาฯ   สำหรับวันนี้ไม�มีระเบียบวาระกระทู<ถาม จึงขอผ�านไประเบียบวาระ 

ต�อไป 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท4องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล4ว 
ประธานสภาฯ   สำหรับวันนี้ไม�มีเรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท<องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณา 

เสร็จแล<ว จึงขอผ�านไประเบียบวาระต�อไป 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม� 
๕.๑ ญัตติเรื่องพิจารณาร�างแผนพัฒนาท4องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) 
      เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี ๓)  

ประธานสภาฯ  ด<วยนายกองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น เสนอญัตติเรื่องพิจารณาร�าง
แผนพัฒนาท<องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี ๓) 

 
 
  

                                                                            / ดังนั้น.......... 
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ดังนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด<วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท<องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก<ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข<อ ๒๒ ซ่ึงกำหนดให<ส�งร�างแผนพัฒนาท<องถ่ิน ท่ีเพ่ิมเติม 
ให<สภาองค�การบริหารส�วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ (๑) แห�งพระราชบัญญัติ 
สภาตำบลและองค�การบริหารส�วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก<ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ด<วย จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา และขอเชิญท�านนายกฯ ชี้แจงด<วย 

นายกฯ    เรียน ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น  สมาชิกสภาองค�การ 
   บริหารส�วนตำบลดงเย็นทุกท�าน 

    ตามท่ีได<มีการแถลงนโยบายต�อสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น   
   เม่ือวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีนโยบายท่ีจะพัฒนาตำบลดงเย็น ในด<านต�าง ๆ 
    ไม�ว�าจะเปOนด<านโครงสร<างพ้ืนฐาน ด<านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณีท<องถ่ิน 
    ประกอบกับสภาพแวดล<อม สภาพปPญหาในพ้ืนท่ี บริบททางสังคมได<เปลี่ยนแปลงไป 
    ทำให<แผนพัฒนาท<องถ่ินท่ีมีอยู�ไม�สามารถตอบสนองความต<องการของประชาชน 
   ได<อย�างแท<จริง จึงมีนโยบายให<เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท<องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  

   พ.ศ. ๒๕๖๕) เพ่ือให<แผนพัฒนาท<องถ่ินมีแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนสอดคล<องกับ 
   ยุทธศาสตร� สามารถแก<ไขปPญหาความต<องการของประชาชนตามบริบท 
   ท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจำเปOนต<องเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท<องถ่ิน  
   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)  เพ่ือใช<เปOนแนวทางในการพัฒนาท<องถ่ิน  
   จำนวน ๘ โครงการ รายละเอียดตามร�างแผนพัฒนาท<องถ่ินฯ ท่ีได<จัดส�งให<สมาชิกฯ 
    ทุกท�านพิจารณาแล<ว 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกฯ ท�านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม�คะ  
เม่ือไม�มีท�านสมาชิกฯ ท�านใดอภิปรายหรือเสนอเปOนอย�างอ่ืน ดิฉันขอมติท่ีประขุม 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  ๗  เสียง 
    ไม�เห็นชอบ  ไม�มี 
    งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 

๕.๒ ญัตติเรื่องพิจารณาร�างแผนพัฒนาท4องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) 
      เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี ๑)  

ประธานสภาฯ  ด<วยนายกองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น เสนอญัตติเรื่องพิจารณาร�าง
แผนพัฒนาท<องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี ๑) 

ดังนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด<วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท<องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก<ไขเพ่ิมเติมถึง  

 

                                                                                                           / (ฉบับท่ี ๓).......... 
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(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข<อ ๒๒ ซ่ึงกำหนดให<ส�งร�างแผนพัฒนาท<องถ่ิน ท่ีเพ่ิมเติม 
ให<สภาองค�การบริหารส�วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ (๑) แห�งพระราชบัญญัติ 
สภาตำบลและองค�การบริหารส�วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก<ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ด<วย จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา และขอเชิญท�านนายกฯ ชี้แจงด<วย 

นายกฯ    เรียน ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น  สมาชิกสภาองค�การ 
   บริหารส�วนตำบลดงเย็นทุกท�าน 

 ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น ได<ประกาศใช<แผนพัฒนาท<องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐ เพื่อใช<เปOนแนวทางการพัฒนาและกรอบการจัดทำ
งบประมาณรายจ�ายประจำปI งบประมาณรายจ�ายเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน 
๒๕๖๔ ไปแล<วนั้น ผู<บริหารได<มีการแถลงนโยบายต�อสภาองค�การบริหารส�วนตำบล
ดงเย็น เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีนโยบายที่จะพัฒนาตำบลดงเย็น ในด<าน
ต�าง ๆ ไม�ว�าจะเปOนด<านโครงสร<างพ้ืนฐาน ด<านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี
ท<องถิ ่น ประกอบกับสภาพแวดล<อม สภาพปPญหาในพื้นที ่ บริบททางสังคมได<
เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจำเปOนต<องเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท<องถ่ิน  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐)  เพื ่อใช<เปOนแนวทางในการพัฒนาท<องถิ ่น เพ่ือ
ตอบสนองความต<องการและแก<ไขปPญหาความเดือดร<อนของประชาชนในพื้นท่ี
ตลอดจนรองรับการขอสนับสนุนงบประมาณจากหน�วยงานอ่ืน รายละเอียดตามร�าง
แผนพัฒนาท<องถ่ินฯ ท่ีได<จัดส�งให<สมาชิกฯ ทุกท�านพิจารณาแล<ว 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกฯ ท�านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม�คะ  
เม่ือไม�มีท�านสมาชิกฯ ท�านใดอภิปรายหรือเสนอเปOนอย�างอ่ืน ดิฉันขอมติท่ีประขุม 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  ๗  เสียง 
    ไม�เห็นชอบ  ไม�มี 
    งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

ไม�มี 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ ถ<าไม�มีผู<ใดเสนอเปOนอย�างอ่ืนอีก ขอปDดประชุม 
ปEดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  
                                                         พงษ�ศิริ  ป9องปาน  ผู<จดรายงานการประชุม 
           (นายพงษ�ศิริ    ป9องปาน) 

                            เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 
 

                                                                                                       / ผู<ตรวจ.......... 
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                                                        เอ่ียม  ประไมยะ  ผู<ตรวจรายงานการประชุม 

(นายเอ่ียม  ประไมยะ) 
ประธานกรรมการตราจรายงานการประชุม 

 
         

                 พิทักษ�  ผาขาวบวช  ผู<ตรวจรายงานการประชุม 
(นายพิทักษ�  ผาขาวบวช) 

กรรมการตราจรายงานการประชุม 
 

             มานิตย�  ยะโสราษฎร�  ผู<ตรวจรายงานการประชุม 
(นายมานิตย�  ยะโสราษฎร�) 

กรรมการตราจรายงานการประชุม 
 

                                                        เสวย  โสนาเรือ  ผู<รับรองรายงานการประชุม 
(นางเสวย  โสนาเรือ) 

ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


