
(สำเนา) 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  ประจำป' พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๕ วันท่ี ๖ มกราคม  ๒๕๖๕ 

ณ  ห1องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 
 

ผู1มาประชุม 
 

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 
 

ผู1ไม�มาประชุม 

ไม�มี 
 

ผู1เข1าร�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 นายประสาน  ชุมกลาง หัวหน<าฝ@ายการโยธา ประสาน  ชุมกลาง 

๙ นางสาวควรเทียน  ทองขาว หัวหน<าฝ@ายการเงินและบัญชี ควรเทียน  ทองขาว 

๑๐ นางประภาสิริ  ผัดโกน นักทรัพยากรบุคคล ประภาสิริ  ผัดโกน 

๑๑ นางสาวปนัดดา  กาหวาย นักวิเคราะห�นโยบายและแผน ปนัดดา  กาหวาย 

๑๒ นางสาวธนิดา  กออำไพ นิติกร ธนิดา  กออำไพ 

๑๓ นายณัฐวุฒิ  หวังผล นักจัดการงานท่ัวไป ณัฐวุฒิ  หวังผล 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
เม่ือท่ีประชุมพร<อมแล<ว เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตำบล ให<

สัญญาณสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลเข<าประชุม 
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตำบลกล�าวเปFดประชุมแล<วท่ีประชุม

พิจารณาเรื่องต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ๑. เรื่องการยื่นค�าใช<จ�ายในการเลือกต้ัง 

    ด<วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจังหวัดอุดรธานี จะออกมา 

รับเอกสารเก่ียวกับค�าใช<จ�ายในการเลือกต้ัง ในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ ท่ีทำการองค�การบริหารส�วนตำบลอ<อมกอ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  
จึงขอให<ท�านสมาชิกฯ ทุกท�านจัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข<องไว<เพ่ือยื่นต�อเจ<าหน<าท่ี 

ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล�าวด<วย 

๒. สถานการณ�โรคระบาด COVID 19 

 ปRจจุบันสถานการณ�การแพร�ระบาดของไวรัส COVID 19 ได<กลับมามีความ 

รุนแรงอีกครั้งหนึ่ง จึงขอให<สมาชิกฯทุกท�านติดตามสถานการณ�อย�างใกล<ชิด  
และขอให<ดูแลตัวเองและพ่ีน<องประชาชนด<วย 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

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

บริหารส�วนตำบลดงเย็นครั้งแรกประจำปS พ.ศ. ๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
มติท่ีประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู1ถาม 
ประธานสภาฯ   สำหรับวันนี้ไม�มีระเบียบวาระเรื่องกระทู<ถาม จึงขอผ�านไประเบียบวาระ 

ต�อไป 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแถลงนโยบาย 
ประธานสภาฯ   ตามความในมาตรา ๕๘/๕ วรรคแรก แห�งพระราชบัญญัติสภาตำบล 

และองค�การบริหารส�วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก<ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ก�อนนายกองค�การบริหารส�วนตำบลเข<ารับหน<าท่ี ให<ประธานสภา
องค�การบริหารส�วนตำบลเรียกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตำบลเพ่ือให<นายก
องค�การบริหารส�วนตำบลแถลงนโยบายต�อสภาองค�การบริหารส�วนตำบล โดยไม�มี
การลงมติ ท้ังนี้ ภายในสามสิบวันนับแต�วันประกาศผลการเลือกต้ังนายกองค�การ
บริหารส�วนตำบล      
                                                                            / จึงขอเชิญ.......... 
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    จึงขอเชิญท�านนายกฯ แถลงนโยบายต�อท่ีประชุม 
นายกฯ    เรียน ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น  สมาชิกสภาองค�การ 
   บริหารส�วนตำบลดงเย็นทุกท�าน 

    ตามท่ีได<มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็นและ   
    นายกองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น เม่ือวันท่ี ๒๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   ข<าพเจ<านายอัครฉัตร  ขันธะมูล ได<รับความไว<วางใจจากประชาชนในเขตองค�การ 
   บริหารส�วนตำบลดงเย็น เปXนผู<ได<รับการเลือกต้ังให<ดำรงตำแหน�งนายกองค�การ 
   บริหารส�วนตำบล ดงเย็น และคณะกรรมการการเลือกต้ัง ได<ประกาศผลการเลือกต้ัง 
   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น และนายกองค�การบริหารส�วนตำบล 
   ดงเย็น ลงวันท่ี ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    เพ่ือให<เปXนไปตามมาตรา ๕๘/๕  แห�งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ 
   องค�การบริหารส�วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก<ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗)  
   พ.ศ. ๒๕๖๒ ข<าพเจ<านายอัครฉัตร  ขันธะมูล นายกองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 
    จึงขอแถลงนโยบายต�อสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น  แห�งนี้ 
                     โดยจะดำเนินการบริหารราชการขององค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น   
   ให<บรรลุถึงภารกิจ อำนาจหน<าท่ี ในการพัฒนาท<องถ่ิน แก<ไขปRญหา ตอบสนอง 
   ความต<องการและประโยชน�สุขของประชาชน ในเขตองค�การบริหารส�วนตำบล 
   ดงเย็น โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนาในแต�ละด<าน  ดังต�อไปนี้ 
    ๑. นโยบายด<านโครงสร<างพ้ืนฐาน ด<านสาธารณูปโภค และการพัฒนา 
   แหล�งน้ำ  
           ๑. ส�งเสริมการพัฒนาโครงสร<างพ้ืนฐาน การคมนาคมในการขนส�งผลผลิต 
   ทางการเกษตรและเส<นทางการท�องเท่ียว บนความสะดวกและรวดเร็วของ 
   ประชาชน  

    ๒. พัฒนาแหล�งน้ำเพ่ืออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรให<ท่ัวถึง 
และเพียงพอ 

    ๓. พัฒนาให<มีระบบประปาหมู�บ<านท่ีได<มาตรฐาน 
    ๔. พัฒนาด<านการขยายเขตไฟฟ9าสาธารณะ และติดต้ังไฟฟ9าแสงสว�าง  

ให<ท่ัวถึง 

 

 

                                                                                                           / ๒. นโยบาย.......... 
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๒.  นโยบายด<านเศรษฐกิจ 
๑. บริหารจัดการท่ีดี และโปร�งใส และกระจายงบประมาณให<ครอบคลุม

ทุกพ้ืนท่ี 
            ๒. พัฒนาและปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ� 
            ๓. ส�งเสริมการทำเกษตรและปศุสัตว�  รวมท้ังกระบวนการเรียนรู<แก� 

เกษตรกร เสริมสร<างความรู<ความเข<าใจด<านวิชาการและเทคโนโลยีทางการผลิต 
รวมท้ังพัฒนาทักษะและฝSมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข�งขัน 

  ๓  นโยบายด<านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. สนับสนุนงานด<านการป9องกันและแก<ไขปRญหายาเสพติดในทุกรูปแบบ 

ตลอดจนบำบัดผู<ติดยาเสพติดให<สามารถกลับเข<าสู�สังคมอย�างมีเกียรติและศักด์ิศรี 
๒. ส�งเสริมกลุ�มอาชีพและฝZกอาชีพให<กับประชาชนอย�างท่ัวถึง 
๓. ส�งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให<มีความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย�สิน 
๔. ส�งเสริมชุมชนในท<องถ่ินในการอนุรักษ� ฟ[\นฟูประเพณี ภูมิปRญญาท<องถ่ิน 

และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาน เช�น ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต� 
ประเพณีแห�เทียนพรรษา ฯลฯ 

    ๕. ทำนุบำรุงด<านศาสนา เพ่ือเปXนศูนย�รวมจิตใจของคนในชุมชน 
    ๖. ส�งเสริมให<การสงเคราะห�และสนับสนุนการพัฒนาอย�างมีส�วนร�วม  

แก�ผู<ยากไร< ผู<พิการ ผู<ทุพลภาพ และผู<ด<อยโอกาส ตลอดจนผู<สูงอายุ ให<มีคุณภาพ 
ชีวิตท่ีดีและสามารถพ่ึงพาตนเองได< 

            ๗. ส�งเสริมให<มีการจัดต้ังโรงเรียนผู<สูงอายุในตำบลดงเย็น 
๘. ส�งเสริมให<นักเรียน นักศึกษาในตำบลดงเย็นเข<าถึงแหล�ง เรียนรู<  

(ติวเตอร�) 
    ๙. พัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให<มีศักยภาพ ให<ได<มาตรฐานท่ีดียิ่งข้ึน  
    ๑๐. ส�งเสริมสนับสนุนให<มีโครงการเบ้ียยังชีพสำหรับผู<มีสิทธิทุกคน 

๔. .นโยบายด<านสาธารณสุขและการกีฬา 
๑. สนับสนุนการดำเนินงานด<านสาธารณสุขมูลฐาน ให<มีคุณภาพ 

    เพ่ือขับเคลื่อนการทำงานด<านสุขภาพให<กับประชาชน 
๒. สนับสนุนการป9องกันและควบคุมโรคระบาดต�างๆ ท่ีก�อให<เกิดผลกระทบ

ต�อความเปXนอยู�กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
 
 

                                                                                                         / ๓. สนับสนุน.......... 
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          ๓. สนับสนุนส�งเสริมงานสาธารณสุขตามนโยบายรัฐบาลและ 
ภารกิจถ�ายโอน 

๔. ส�งเสริมให<ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และเข<าถึงหลักประกันสุขภาพ
ถ<วนหน<า 

           ๕. ส�งเสริมกิจกรรมกีฬาชุมชน และเยาวชนทุกระดับ 
            ๖. ส�งเสริมให<มีสถานท่ีออกกำลังกาย สถานท่ีสำหรับพักผ�อน และสถานท่ี 

สำหรับแข�งขันกีฬาและประชาชนท่ัวไป 
            ๗. จัดให<มีเครื่องบริหารร�างกายกลางแจ<งท่ีสมบูรณ�แบบสำหรับประชาชน 

และเยาวชน 
๕. นโยบายด<านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล<อม 
๑. ส�งเสริมการสร<างจิตสำนึกของประชาชน ในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติอย�างรู<คุณค�าและปลูกป@าทดแทน 
           ๒. ส�งเสริมให<มีการควบคุมกำจัดมลภาวะปRญหาสิ่งแวดล<อม โดยให< 

ประชาชนมีส�วนร�วมในการควบคุม กำจัดมลภาวะ ท่ีมีผลต�อสุขภาพอนามัย และ 
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

๓. ส�งเสริมอนุรักษ�และพัฒนาแหล�งน้ำ คูคลองให<อยู�ในสภาพท่ีสมบูรณ�   
๔. รณรงค�ปลูกจิตสำนึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป9องกันและ

แก<ไขปRญหาสิ่งแวดล<อม ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการคัดแยกกำจัด
ขยะและดูแลรักษาความสะอาด 

๕. บริหารจัดการ ระบบการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยให<มี
ประสิทธิภาพ   

๖. ประสานกับหน�วยงานต�างๆ ในการศึกษาความเปXนไปได<ของโครงการ
พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวในเขตตำบลดงเย็น 

๖.  นโยบายด<านการบริหาร  การเมือง  และการปกครอง 
         ๑. สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยการประสาน
นโยบายและงบประมาณของรัฐบาล ในการพัฒนาตำบลให<เกิดประโยชน�สูงสุด 

๒. ประสานงานและให<ความร�วมมือกับหน�วยงานราชการและองค�กร
ปกครองส�วนท<องถ่ินทุกระดับ 

    ๓. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนหรือประชาคมในการบริหารงาน 
เพ่ือให<มีการพัฒนาอย�างเปXนระบบ 
 
 

                                                                                                            / ๔. ใช<หลัก.......... 
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๔. ใช<หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพ่ือให<องค�กร มีความโปร�งใส 
ตรวจสอบได< และประชาชนได<ประโยชน�สูงสุด 

    ๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการให<บริการแก�ประชาชน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให<ประชาชนท่ีมารับบริการได<รับความสะดวก และมีความพึงพอใจ 

    ๖. พัฒนาบุคลากร เจ<าหน<าท่ีให<มีความรู<ทักษะในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความต<องการของประชาชนได<อย�างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

    จากนโยบายข<างต<น  เปXนการกำหนดนโยบายในการท่ีจะบริหารและพัฒนา 
       อยู�บนพ้ืนฐาน ของความจริง ท่ีจะแก<ไขปRญหาและสนองตอบความต<องการของ 
       ประชาขนในท<องถ่ินเปXนท่ีตั้งในทุกๆ ด<าน 
    ข<าพเจ<า  นายอัครฉัตร  ขันธะมูล  นายกองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 
       ขอให<คำม่ันสัญญาต�อสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น อันทรงเกียรติแห�งนี้ว�า  
       ช�วงเวลา ๔ ปSนับต้ังแต�นี้ไป ข<าพเจ<าจะมุ�งบริหารราชการองค�การบริหารส�วนตำบล 
       ดงเย็น ตามแนวนโยบายท่ีได<แถลงต�อสภาแห�งนี้ โดยจะยึดประโยชน�และความอยู�ดี 
       มีสุขของประชาชนในเขตองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น  เปXนสำคัญ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกฯ ท�านใดมีข<อสงสัย หรืออยากซักถามเพ่ิมเติมหรือไม� 

เก่ียวกับนโยบายท่ีท�านนายกฯ ได<แถลงไปแล<ว 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องอ่ืน ๆ 
ไม�มี 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ ถ<าไม�มีผู<ใดเสนอเปXนอย�างอ่ืนอีก ขอปFดประชุม 
ปAดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  

     พงษ�ศิริ  ป9องปาน  ผู<จดรายงานการประชุม 
           (นายพงษ�ศิริ    ป9องปาน) 

                            เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 
 

                                                       เอ่ียม  ประไมยะ  ผู<ตรวจรายงานการประชุม 
(นายเอ่ียม  ประไมยะ) 

ประธานกรรมการตราจรายงานการประชุม 
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                 พิทักษ�  ผาขาวบวช  ผู<ตรวจรายงานการประชุม 
(นายพิทักษ�  ผาขาวบวช) 

กรรมการตราจรายงานการประชุม 
 

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

กรรมการตราจรายงานการประชุม 
 

                                                        เสวย  โสนาเรือ  ผู<รับรองรายงานการประชุม 
(นางเสวย  โสนาเรือ) 

ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตำบลดงเย็น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


