(สำเนา)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลดงเย็น
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำป' พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ ห4องประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลดงเย็น
ผู4มาประชุม
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชื่อ - ชื่อสกุล
นางเสวย โสนาเรือ
นางสาวสุจิตรา ถวิลเครือ
นายมานิตย ยะโสราษฎร
นายณปอวร โพธิ์ทามวง
นายพิทักษ ผาขาวบวช
นายเอี่ยม ประไมยะ
นางปราศัย หินทอง
นายบุญเส็ง มุงหมาย
นายพงษศิริ ป9องปาน

ตำแหนง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลหมูที่ ๑
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลหมูที่ ๓
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลหมูที่ ๕
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลหมูที่ ๖
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลหมูที่ ๗
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลหมูที่ ๘
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล

ลายมือชื่อ
เสวย โสนาเรือ
สุจิตรา ถวิลเครือ
มานิตย ยะโสราษฎร
ณปอวร โพธิ์ทามวง
พิทักษ ผาขาวบวช
เอี่ยม ประไมยะ
ปราศัย หินทอง
บุญเส็ง มุงหมาย
พงษศิริ ป9องปาน

ผู4ไมมาประชุม
ไมมี
ผู4เข4ารวมประชุม
ลำดับ
ชื่อ - ชื่อสกุล
๑ นายอัครฉัตร ขันธะมูล
๒ นายสุนันท หัสดร
๓ นายสำราญ ภานุรักษ
๔ นายสมศักดิ์ พลเยี่ยม
๕ นายยุทธนา ศรีอุดม
๖ นางสาวมัลลิกา วรรณพันธ
๗ นางสาววรินรักษ จัดแจง
๘ นางประภาสิริ ผัดโกน
๙ นายณัฐวุฒิ หวังผล
๑๐ นางสาวธนิดา กออำไพ
๑๑ นางสาวไอรดา แพงออน

ตำแหนง
นายกองคการบริหารสวนตำบล
รองนายกองคการบริหารสวนตำบล
รองนายกองคการบริหารสวนตำบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล
ผู<อำนวยการกองชาง
ผู<อำนวยการกองคลัง
ผู<อำนวยการกองการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป
นิติกร
เจ<าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ
อัครฉัตร ขันธะมูล
สุนันท หัสดร
สำราญ ภานุรักษ
สมศักดิ์ พลเยี่ยม
ยุทธนา ศรีอุดม
มัลลิกา วรรณพันธ
วรินรักษ จัดแจง
ประภาสิริ ผัดโกน
ณัฐวุฒิ หวังผล
ธนิดา กออำไพ
ไอรดา แพงออน

-๒เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร<อมแล<ว เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล
ให<สัญญาณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข<าประชุม
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลกลาวเปDดประชุมแล<วที่ประชุม
พิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ4งให4ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ
๑. เรื่องสถานการณโรควิด ๑๙
สำหรับสถานการณโรคโควิด ๑๙ ในขณะนี้ยังไมคลี่คลายนัก ในหมูบ<าน
ในชุมชนของพวกเราก็ยังมีการติดเชื้ออยู จึงขอให<สมาชิกทุกทานชวยกันรณรงค
การป9องกันโรคและดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐด<วยและชวยประชาสัมพันธ
ให<พี่น<องในชุมชนเข<ารับการฉีดวัคซีนเข็มสาม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม ๖๐๘
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ
ขอให<สมาชิกฯ ทุกทานได<พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลดงเย็นสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปI พ.ศ. ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
มติที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู4ถาม
ประธานสภาฯ
สำหรับวันนี้ไมมีระเบียบวาระกระทู<ถาม จึงขอผานไประเบียบวาระ
ตอไป
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท4องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล4ว
ประธานสภาฯ
สำหรับวันนี้ไมมีเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท<องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา
เสร็จแล<ว จึงขอผานไประเบียบวาระตอไป
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม
๕.๑ ญัตติเรื่องพิจารณารางแผนพัฒนาท4องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)
ประธานสภาฯ
ด<วยนายกองคการบริหารสวนตำบลดงเย็น เสนอญัตติเรื่องพิจารณาราง
แผนพัฒนาท<องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)

/ ดังนั้น..........

-๓-

นายกฯ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด<วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท<องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก<ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข<อ ๒๒ ซึ่งกำหนดให<สงรางแผนพัฒนาท<องถิ่น ที่เพิ่มเติม
ให<สภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก<ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒ ด<วย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา และขอเชิญทานนายกฯ ชี้แจงด<วย
เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลดงเย็น สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตำบลดงเย็นทุกทาน
ตามที่ได<มีการแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตำบลดงเย็น
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีนโยบายที่จะพัฒนาตำบลดงเย็น ในด<านตาง ๆ
ไมวาจะเปOนด<านโครงสร<างพื้นฐาน ด<านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณีท<องถิ่น
ประกอบกับสภาพแวดล<อม สภาพปPญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได<เปลี่ยนแปลงไป
ทำให<แผนพัฒนาท<องถิ่นที่มีอยูไมสามารถตอบสนองความต<องการของประชาชน
ได<อยางแท<จริง จึงมีนโยบายให<เพิ่มเติมแผนพัฒนาท<องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
พ.ศ. ๒๕๖๕) เพื่อให<แผนพัฒนาท<องถิ่นมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล<องกับ
ยุทธศาสตร สามารถแก<ไขปPญหาความต<องการของประชาชนตามบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจำเปOนต<องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท<องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) เพื่อใช<เปOนแนวทางในการพัฒนาท<องถิ่น
จำนวน ๘ โครงการ รายละเอียดตามรางแผนพัฒนาท<องถิ่นฯ ที่ได<จัดสงให<สมาชิกฯ
ทุกทานพิจารณาแล<ว
มีสมาชิกฯ ทานใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไมคะ
เมื่อไมมีทานสมาชิกฯ ทานใดอภิปรายหรือเสนอเปOนอยางอื่น ดิฉันขอมติที่ประขุม
เห็นชอบ ๗ เสียง
ไมเห็นชอบ ไมมี
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
๕.๒ ญัตติเรื่องพิจารณารางแผนพัฒนาท4องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
ด<วยนายกองคการบริหารสวนตำบลดงเย็น เสนอญัตติเรื่องพิจารณาราง
แผนพัฒนาท<องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด<วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท<องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก<ไขเพิ่มเติมถึง
/ (ฉบับที่ ๓)..........

-๔(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข<อ ๒๒ ซึ่งกำหนดให<สงรางแผนพัฒนาท<องถิ่น ที่เพิ่มเติม
ให<สภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก<ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒ ด<วย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา และขอเชิญทานนายกฯ ชี้แจงด<วย
นายกฯ
เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลดงเย็น สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตำบลดงเย็นทุกทาน
ตามที่องคการบริหารสวนตำบลดงเย็น ได<ประกาศใช<แผนพัฒนาท< องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐ เพื่อใช<เปOนแนวทางการพัฒนาและกรอบการจั ด ทำ
งบประมาณรายจายประจำปI งบประมาณรายจายเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๖๔ ไปแล<วนั้น ผู<บริหารได<มีการแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตำบล
ดงเย็น เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีนโยบายที่จะพัฒนาตำบลดงเย็น ในด<าน
ตาง ๆ ไมวาจะเปOนด<านโครงสร<างพื้นฐาน ด<านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี
ท< องถิ ่ น ประกอบกั บ สภาพแวดล< อม สภาพปP ญ หาในพื ้ น ที ่ บริ บ ททางสั ง คมได<
เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจำเปOนต<องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท<องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) เพื ่ อ ใช< เ ปO น แนวทางในการพั ฒ นาท< อ งถิ ่ น เพื่ อ
ตอบสนองความต< องการและแก< ไขปPญหาความเดื อดร<อนของประชาชนในพื ้ น ที่
ตลอดจนรองรับการขอสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่น รายละเอียดตามราง
แผนพัฒนาท<องถิ่นฯ ที่ได<จัดสงให<สมาชิกฯ ทุกทานพิจารณาแล<ว
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกฯ ทานใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไมคะ
เมื่อไมมีทานสมาชิกฯ ทานใดอภิปรายหรือเสนอเปOนอยางอื่น ดิฉันขอมติที่ประขุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ๗ เสียง
ไมเห็นชอบ ไมมี
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ไมมี
ที่ประชุม
รับทราบ
ประธานสภาฯ ถ<าไมมีผู<ใดเสนอเปOนอยางอื่นอีก ขอปDดประชุม
ปEดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
พงษศิริ ป9องปาน
ผู<จดรายงานการประชุม
(นายพงษศิริ ป9องปาน)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลดงเย็น
/ ผู<ตรวจ..........

-๕-

เอี่ยม ประไมยะ
ผู<ตรวจรายงานการประชุม
(นายเอี่ยม ประไมยะ)
ประธานกรรมการตราจรายงานการประชุม

พิทักษ ผาขาวบวช
(นายพิทักษ ผาขาวบวช)
กรรมการตราจรายงานการประชุม

ผู<ตรวจรายงานการประชุม

มานิตย ยะโสราษฎร
(นายมานิตย ยะโสราษฎร)
กรรมการตราจรายงานการประชุม

ผู<ตรวจรายงานการประชุม

เสวย โสนาเรือ
ผู<รับรองรายงานการประชุม
(นางเสวย โสนาเรือ)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลดงเย็น

