1
(สำเนำ)

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
สมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25๖4
ครั้งที่ 1
วันที่ 11 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 25๖๔
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ผู้มำประชุม
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1
นำยเสน่ห์
อ่องสันเทียะ
2
นำยชุม
ธงสันเทียะ
3
นำยสำรำญ
พินิจ
4
นำยชิด
อยู่พันดุง
5
นำยจรัส
ดำขุนทด
6
นำยงิว้
ดีขุนทด
7 นำยประวิทย์
สระขุนทด
8
นำยประมวล
เดือยขุนทด
9
นำยประจวบ
ดิษฐกำร
10 นำยบุญมี
เทียงจันทึก
11 นำยชุนห์
เจริญ
ผู้เข้ำร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1
นำยสมพงษ์
ไกรฤกษ์
2
นำยคฑำวุธ
ไกรฤกษ์
3
นำยประมูล
ดำนขุนทด
4
นำยสมศักดิ์
ดงสันเทียะ
5
นำงสำววนิดำ
ถีสูงเนิน
6
นำงฉันทนำ
พระเดชพงษ์
7 นำยปัณณทัต
นอขุนทด
8
นำงกนกลักษณ์ แดดขุนทด
9
นำงสำวรุ่งกำนต์ ไกรฤกษ์
10 น.ส.วัชรำภรณ์
เชือ้ ขุนทด
11 น.ส.อัญชลินทร์ ปัญจะศรี
12 นำงสำวปรินดำ ดิกขุนทด
13 นำยประดิษฐ์
สำรจันทร์
๑๔ นำงสำวรุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด
๑๕ นำงสำวอุษำ
นนท์ขุนทด

ตำแหน่ง
ประธำนสภำฯ
รองประธำนสภำฯ
เลขำนุกำรสภำฯ
ส.อบต.หมูท่ ี่ 1
ส.อบต.หมูท่ ี่ 2
ส.อบต.หมูท่ ี่ 2
ส.อบต.หมูท่ ี่ 3
ส.อบต.หมูท่ ี่ 3
ส.อบต.หมูท่ ี่ 4
ส.อบต.หมูท่ ี่ 4
ส.อบต.หมูท่ ี่ ๕
ตำแหน่ง
นำยก อบต.
รองนำยก อบต.
รองนำยก อบต.
เลขำนุกำรฯ
รองปลัด อบต.
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
หัวหน้ำสำนักงำนปลัด
นักพัฒนำชุมชน
จนท.บริหำรงำนทั่วไป
นักวิชำกำรพัสดุ
บุคลำกร
นักป้องกันฯ
จนท.วิเครำะห์ฯ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร

ลำยมือชื่อ
เสน่ห์
ชุม
สำรำญ
ชิด
จรัส
งิว้
ประวิทย์
ประมวล
ประจวบ
บุญมี
ชุนห์

หมำยเหตุ

อ่องสันเทียะ
ธงสันเทียะ
พินิจ
อยู่พันดุง
ดำขุนทด
ดีขุนทด
สระขุนทด
เดือยขุนทด
ดิษฐกำร
เทียงจันทึก
เจริญ
ลำยมือชื่อ

สมพงษ์
คฑำวุธ
ประมูล
สมศักดิ์
วนิดำ
ฉันทนำ
ปัณณทัต
กนกลักษณ์
รุ่งกำนต์
วัชรำภรณ์
อัญชลินทร์
ปรินดำ
ประดิษฐ์
รุ่งทิพย์
อุษำ

ไกรฤกษ์
ไกรฤกษ์
ดำนขุนทด
ดงสันเทียะ
ถีสูงเนิน
พระเดชพงษ์
นอขุนทด
แดดขุนทด
ไกรฤกษ์
เชือ้ ขุนทด
ปัญจะศรี
ดิกขุนทด
สำรจันทร์
พิมพ์ขุนทด
นนท์ขุนทด

หมำยเหตุ
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16
17
18
19
20

นำงสุดำรัตน์
นำงประอรรัตน์
นำงนุชลีย์
นำงแตงอ่อน
นำงสมสอน

เปิดประชุม ๐๙.30 น.
นำยสำรำญ พินิจ
(เลขำนุกำรสภำฯ)

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
ระเบียบวาระที่ 1
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 2

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
ที่ประชุม
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
มติที่ประชุมสภำฯ

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)

พึ่งสูงเนิน
ดำงขุนทด
นุขุนทด
อินทำพันธ์
ยศสันเทียะ

นักจัดเก็บรำยได้ฯ
ลูกจ้ำงประจำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

สุดำรัตน์
ประอรรัตน์
นุชลีย์
แตงอ่อน
สมสอน

พึ่งสูงเนิน
ดำงขุนทด
นุขุนทด
อินทำพันธ์
ยศสันเทียะ

บัดนี้ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก มำประชุมพร้อมกัน
จำนวน 10 คนถือว่ำครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่ำนประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ เปิดประชุมเพื่อพิจำรณำ
ตำมระเบียบวำระต่อไป ขอเรียนเชิญ
เมื่อทีป่ ระชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25๖4 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แจ้งที่ประชุมทรำบเกี่ยวกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอกรับพนักงำนจ้ำงเหมำ
บริกำรเพิ่มจำนวน 2 ตำแหน่ง คือ
1. นำงสำวมำลิสำ เสียนขุนทด ตำแหน่ง จ้ำงเหมำบริกำรในกำรปฏิบัตงิ ำนธุรกำรและ
กำรปฏิบัตงิ ำนด้ำนอื่นๆ (กองคลัง)
2. นำงสำวพัชรำภรณ์ ดีขุนทด ตำแหน่ง จ้ำงเหมำบริกำรในกำรปฏิบัติงำนบันทึก
ข้ อ มู ล สำรสนเทศเพื่ อ กำรวำงแผน (E-PLAN) และกำรปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นอื่ น ๆ
(สำนักงำนปลัด)
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
2.1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖3 เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 25๖3
มีสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไขรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 25๖3 หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ
ไม่มี
ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุม ผมขอมติที่ประชุมครับ
รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖3 เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม ๒๕๖3
รับรอง
9 เสียง
ไม่รับรอง
เสียง
งดออกเสียง ๑
เสียง (ประธำนสภำฯ)
ก่อนที่จะเข่ำสูร่ ะเบียบวำระ ต่อไป ขณะนีเ้ วลำ ๑๐.๓๐ น. ผมขอพักกำร
ประชุมเป็นเวลำ ๓๐ นำที ตัง้ แต่เวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ก่อนจะประชุมพิจำรณำ
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ในวำระต่อไป และขอให้เข้ำห้องประชุมอีกครั้งเวลำ ๑๑.๐๐ น.
------------------ พักเวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.-------------------นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
ระเบียบวาระที่ ๓

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
นำยสำรำญ พินิจ
(เลขำนุกำรสภำฯ)

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
ที่ประชุมสภำฯ
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
นำยบุญมี เทียงจันทึก
(สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 4)
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
นำยประวิทย์ สระขุนทด
(สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3)

ขณะนีเ้ วลำ ๑๑.๐๐ น. ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอกทุก
ท่ำนเข้ำห้องประชุมเพื่อพิจำรณำในวำระที่ 3 ต่อไป
เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การกาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจาปีแต่ละสมัยและกาหนด
สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ของปีถัดไป ตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชีแ้ จงระเบียบ ข้อกฎหมำยและวิธกี ำรเกี่ยวกับกำรกำหนดสมัย
ประชุมสภำฯ ให้ที่ประชุมสภำฯ ได้รับทรำบ ขอเชิญครับ
พระรำชบัญญัตสิ ภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มำตรำ 53 กำหนดว่ำ
วรรคแรก ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญสองสมัยหรือหลำยสมัยแล้วแต่สภำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจำปีให้
สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลกำหนด
วรรคสี่ สมัยประชุมสำมัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน แต่ถำ้ จะขยำยเวลำ
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญำตจำกนำยอำเภอ และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 11(3) สำหรับองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลกำหนด
ว่ำปีนั้นจะมีสมัยประชุมสำมัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย
ในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสำมัญประจำปีสมัยแรก
ของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน กำรกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตำมที่กำ
กฎหมำยว่ำด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
ตำมที่เลขำนุกำรสภำฯ ได้ชแี้ จงระเบียบและแนวทำงปฏิบัตใิ ห้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้
รับทรำบแล้วนั้น มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด ยังมีข้อสงสัยหรือไม่เข้ำใจ สอบถำมได้ครับ
-ไม่มีถ้ำไม่มี ขอให้สมำชิกสภำฯ เสนอกำรกำหนดสมัยประชุมสภำฯ สมัยสำมัญครับ
(1) กำรกำหนดสมัยประชุมสภำฯ สมัยสำมัญมีกี่สมัย
เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ผมนำยบุญมี เทียงจันทึก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 4 ขอ
เสนอ 4 สมัยครับ
ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่ำนครับ
เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ผมนำยประวิทย์ สระขุนทด สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 3

4

นำยชิด อยู่พันดุง
(สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1)
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
ที่ประชุมสภำฯ
นำยเสน่ห์ อ่องสัเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
มติที่ประชุม

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
นำยจรัส ดำขุนทด
(สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 2)

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
นำยงิว้ ดีขุนทด
(สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 2)
นำยประมวล เดือยขุนทด
(สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3)
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
ที่ประชุมสภำฯ

ขอรับรองครับ
เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ผมนำยชิด อยู่พันดุง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 1 ขอรับ
รองครับ
มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด จะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
-ไม่มีถ้ำไม่มี ขอมติที่ประชุมสภำฯ เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลด่ำนนอก 4 สมัย ครับ
เห็นชอบ กำหนดสมัยประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก ดังนี้
เห็นชอบ
9 เสียง
ไม่เห็นขอบ
- เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง (ประธำนสภำฯ)
เป็นอันว่ำ มติที่ประชุมสภำฯ เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ด่ำนนอก เป็น 4 สมัย ครับ
(2) กำรกำหนดวันเริ่มประชุมแต่ละสมัยในปีนั้นเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่
วัน
ขอให้สมำชิกสภำฯ เสนอ วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสมัยสำมัญ ครับ
เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ผมนำยจรัส ดำขุนทด สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ ๒ ขอเสนอ
ดังนี้
สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 1 – 15 ก.พ. 2564
สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 16 – 30 เม.ย. 2564
สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 10 – 24 ส.ค. 2564
สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 16 – 30 ธ.ค. 2564
ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่ำนครับ
เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ผมนำยงิ้ว ดีขุนทด สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 2 ขอรับรอง
ครับ
เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ผมนำยประมวล เดือยขุนทด สมำชิกสภำองค์ก ำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 3
ขอรับรองครับ
มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ครับ
-ไม่มี-
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นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
นำยประจวบ ดิษฐกำร
(สมำชิกสภำฯ หมู่ทีู่๔)

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
นำยบุญมี เทียงจันทึก
(สมำชิกสภำฯ หมู่ทีู่๔)
นำยประมวล เดือยขุนทด
(สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3)
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
ที่ประชุมสภำฯ
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
มติที่ประชุม

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)

เป็นอันว่ำ มติที่ประชุมสภำฯ เห็นชอบ ดังนี้
สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 1 – 15 ก.พ. 2564
สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 16 – 30 เม.ย. 2564
สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 10 – 24 ส.ค. 2564
สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 16 – 30 ธ.ค. 2564
(3) กำรกำหนดวันเริ่มประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยแรกของปีถัดไปเมื่อ ใด และมี
กำหนดกี่วัน
ขอให้สมำชิกสภำฯ เสนอ วันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี 2565 พร้อม กำหนดเวลำครับ
เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ผมนำยประจวบ ดิษฐกำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ ๔ ขอ
เสนอกำหนดวันเริ่มประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยแรกของปี 256๕ ระหว่ำงวันที่ 1 –
15 กุมภำพันธ์ 256๕ และมีกำหนดเวลำ 15 วัน
ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่ำนครับ
เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ผมนำยบุญมี เทียงจันทึก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ ๔ ขอ
รับรองครับ
เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ผมนำยประมวล เดือยขุนทด สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 3
ขอรับรองครับ
มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ครับ
-ไม่มีถ้ำไม่มี ขอมติที่ประชุมสภำฯ เห็นชอบ วันเริ่มประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยแรก ปี
2565 พร้อมกำหนดเวลำ 15 วัน ครับ
เห็นชอบ กำหนดวันเริ่มประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยแรก ปี 2565 พร้อมกำหนดเวลำ
15 วัน ดังนี้
เห็นชอบ
9 เสียง
ไม่เห็นขอบ
- เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง (ประธำนสภำฯ)
เป็นอันว่ำ มติที่ประชุมสภำฯ เห็นชอบกำรกำหนดวันเริ่มประชุมสภำฯ สมัยสำมัญสมัย
แรกูปีู๒๕๖๕ูระหว่างวันทีูู่๑ู–ู๑๕ูกุมภาพันธ์ู๒๕๖๕ูและมีกาหนดเวลาู๑๕ูวันูครับ
ก่อ นที่จะสู่วำระที่ 3.2 พิจำรณำร่ำงแผนพัฒ นำท้อ งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 ขณะนี้เวลำ ๑๒.๐๐ น. ผมขอพักรับประทำนอำหำร
เป็นเวลำ ๑ ชั่วโมง ตัง้ แต่เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ก่อนจะประชุมพิจำรณำในวำระ
ต่อไป และขอให้เข้ำห้องประชุมอีกครั้งเวลำ ๑๓.๐๐ น.

6

------------------- พักเวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.-------------------นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)

นำยสำรำญ พินิจ)
(เลขำนุกำรสภำฯ)

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
นำยสมพงษ์ ไกรฤกษ์)
(นำยก อบต.ด่ำนนอก)

ขณะนีเ้ วลำ ๑๓.๐๐ น. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทุกท่ำนเข้ำนั่งในที่
ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอดำเนินกำรต่อไป
3.2 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่
3 พ.ศ. 2564
ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ แจ้งรำยละเอียดร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 “ข้อ 22
“ข้ อ 22 เพื่ อ ประโยชน์ ข องประชำชน กำรเพิ่ ม เติม แผนพัฒ นำท้อ งถิ่น ให้ อ งค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนดังนี้
(1) คณะกรรมกำรสนั บ สนุ น กำรจั ด ท ำแผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น จั ด ท ำร่ ำ ง
แผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น ที่ เ พิ่ ม เติ ม พร้ อ มเหตุ ผ ลและควำมจ ำเป็ น เสนอ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
(2) คณะกรรมกำรพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น และประชำคมท้ อ งถิ่ น พิ จ ำรณำร่ ำ ง
แผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้ส่งร่ำง
แผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพิจำรณำ
ตำมมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนำ
ท้อ งถิ่นดังกล่ำวให้ผู้บ ริหำรท้อ งถิ่นประกำศใช้ พร้อ มทั้งปิดประกำศให้
ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่ น้อ ยกว่ำ สำมสิบ วัน นั บ แต่ วัน ที่ผู้บ ริหำร
ท้องถิ่นประกำศใช้”
ขอเชิญท่ำนนำยก อบต. ชีแ้ จงรำยละเอียดร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำฯ ที่เคำรพทุกท่ำน ผมขอชีแ้ จงรำยละเอียด
ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564
ดังต่อไปนี้
1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ ปี 2564 จำนวน 1 โครงกำร
งบประมำณ 380,000 บำท ปี 2565 จำนวน 1 โครงกำร
งบประมำณ 440,000 บำท รวม 5 ปี จำนวน 2 โครงกำร เป็นเงิน
งบประมำณรวม 820,000 บำท
1.3 แผนงำนกำรเกษตร ปี 2564 จำนวน 1 โครงกำร
งบประมำณ 340,000 บำท รวม 5 ปี จำนวน 1 โครงกำร เป็นเงิน
งบประมำณ 340,000 บำท
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นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)

มติที่ประชุมสภำฯ

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)

1. โครงการก่อสร้างถนนน้าล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านนอก หมู่ท่ี 4
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำแหล่งน้ำให้สำมำรถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
2. เพื่อมีน้ำในกำรอุปโภค - บริโภคอย่ำงเพียงพอ
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) ผิวจรำจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 20.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร จำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลด่ำนนอกกำหนด
งบประมำณ พ.ศ. 256 เป็นเงิน 380,000 บำท
ตัวชีว้ ัด : ประชำชนมีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำ 70%
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : ทำให้ประชำชนมีน้ำเพื่อกำรอุปโภค – บริโภค อย่ำงเพียงพอ
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : กองช่ำง
ตำมที่ท่ำนนำยก อบต. ได้ชแี้ จงรำยละเอียดร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 แล้วนั้น เพื่อ ให้สภำฯ ได้พิจำณำอนุมัติ มี
สมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ หรือไม่ หำกมีก็ขอเชิญยก
มือครับ ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่ำเห็นชอบ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 หรือไม่ครับ หำกเห็นชอบโปรดยกมือครับ
มีมติเห็นชอบอนุมัติ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
พ.ศ. 2564 ดังนี้
- เห็นชอบ 9 เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง (ประธำนสภำฯ)
2. โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้ายนายถนัตถ์ วิก
สันเทียะ ไปทางทิศตะวันออก – บ้านนางมูล ดิษฐการ บ้านด่านนอก หมู่ท่ี 4
วัตถุประสงค์
- เพื่อแก้ไขปัญหำกำรระบำยน้ำในพืน้ ที่มีปัญหำน้ำท่วมขัง
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) โดยวำงท่อระบำยน้ำ คสล. อัดแรง มอก.ชั้นสำม
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักท่อระบำยน้ำ ระยะทำงยำว 300
เมตร ตำมแบบที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอกกำหนด ติดตั้งป้ำยโครงกำรจำนวน
1 ป้ำย
งบประมำณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 440,000 บำท
ตัวชีว้ ัด : ประชำชนมีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำ 70%
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : ทำให้กำรระบำยน้ำในช่วงฤดูฝนมีควำมคล่องตัวและไม่มีปัญหำ
น้ำท่วมขังในพื้นที่
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : กองช่ำง
ตำมที่ท่ำนนำยก อบต. ได้ชแี้ จงรำยละเอียดร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 แล้วนั้น เพื่อให้สภำฯ ได้พจิ ำณำอนุมัติ มี
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มติที่ประชุมสภำฯ

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)

มติที่ประชุมสภำฯ

ระเบียบวาระที่ ๔
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
นำยสมพงษ์ ไกรฤกษ์
(นำยก อบต.ด่ำนนอก)
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ อบต.)

สมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ หรือไม่ หำกมีก็ขอเชิญยก
มือครับ ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่ำเห็นชอบ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 หรือไม่ครับ หำกเห็นชอบโปรดยกมือครับ
มีมติเห็นชอบอนุมัติ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
พ.ศ. 2564 ดังนี้
- เห็นชอบ 9 เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง (ประธำนสภำฯ)
3. โครงการขุดสระน้าสาธารณประโยชน์ละเลิงยายเมือง บ้านด่านนอก หมู่ท่ี 4
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำแหล่งน้ำให้สำมำรถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
2. เพื่อมีน้ำในกำรอุปโภค – บริโภคอย่ำงเพียงพอ
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) ขุดสระน้ำ พื้นที่ขุดดินรวม (ปำกบน) 5,090 ตำรำง
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ลำดเอียง 1:1.5 ปริมำตรดินขุด 8,846 ลูกบำศก์เมตร
พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำรจำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
กำหนด
งบประมำณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 340,000 บำท
ตัวชีว้ ัด : ประชำชนมีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำ 70%
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : ทำให้ประชำชนมีน้ำเพื่อกำรอุปโภค – บริโภคอย่ำงเพียงพอ
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : กองช่ำง
ตำมที่ท่ำนนำยก อบต. ได้ชแี้ จงรำยละเอียดร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 แล้วนั้น เพื่อ ให้สภำฯ ได้พิจำณำอนุมัติ มี
สมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ หรือไม่ หำกมีก็ขอเชิญยก
มือครับ ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่ำเห็นชอบ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 หรือไม่ครับ หำกเห็นชอบโปรดยกมือครับ
มีมติเห็นชอบอนุมัติ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่ เติม ครั้งที่ 3
พ.ศ. 2564 ดังนี้
- เห็นชอบ 9 เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง (ประธำนสภำฯ)
เรื่องอื่น ๆ
มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด หรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใด จะเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติม
อีกหรือไม่ครับ เชิญครับ
ขอเสนอกำรพิจำรณำใช้จำ่ ยเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ด่ำนนอก ในกำรประชุมในครั้งถัดไป
ขอเชิญท่ำนนำยก อบต. ชีแ้ จงรำยละเอียดและกาหนดการของโครงการู“ก้าวท้าใจ”
ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชนตำบลด่ำนนอก

9

นำยสมพงษ์ ไกรฤกษ์
(นำยก อบต.ด่ำนนอก)

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)
ที่ประชุมสภำฯ
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธำนสภำฯ)

ปิดประชุม

ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขได้มีนโยบำยส่งเสริมสุขภำพให้ประชำชนในทุกกลุ่มวัยเพื่อ
กำรมีสุขภำพที่ดี มีดัชนีมวลกำยปกติ มีสมรรถนะในกำรทำงำนได้เต็มประสิทธิภำพโดย
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทำงกำยที่เพียงพอเหมำะสมและต่อเนื่องรวมถึงกำรลดปัจจัยเสี่ยง
ต่ำงๆ ที่กอ่ ให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรือ้ รัง โดยมอบหมำยให้หน่วยงำนสำธำรณสุขในพืน้ ที่
ร่วมกับภำคีเครือข่ำยต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยมีเป้ำหมำยในกำรรณรงค์คือ
โครงกำร “ก้าวท้าใจ” ให้ครอบคลุม ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ในวันจันทร์ที่ 15
กุมภำพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลำ 16.00 น. มีกำหนดกำรดังต่อไปนี้
เวลำ 16.00 น. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรก้ำวท้ำใจ พร้อมกันที่ลำนกีฬำ อบต.ด่ำนนอก
เวลำ 16.30 – 17.00 น. พิธีเปิดโครงกำรก้ำวท้ำใจตำบลด่ำนนอก
โดย นำยสมพงษ์ ไกรฤกษ์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
เวลำ 17.00 น. เริ่มกิจกรรมโครงกำรก้ำวท้ำใจ
ระยะเวลำในกำร เดิน – วิ่ง ประมำณ 4 กิโลเมตร
มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด หรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใด จะเสนอแนะเชิญครับ
ไม่มี
ถ้ำไม่มี ผมขอนัดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอกสมัยสำมัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 09.30 น. ณ
ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนอก
ผมขอปิดกำรประชุม ครับ
เวลำ ๑5.40 น.

(ลงชื่อ)

สำรำญ พินิจ
ผู้จดรำยงำนกำรประชุม
(นำยสำรำญ พินิจ)
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก

- คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ)

งิว้ ดีขุนทด
(ลงชื่อ) จรัส ดำขุนทด
(ลงชื่อ) บุญมี เทียงจันทึก
(นำยงิว้ ดีขุนทด)
(นำยจรัส ดำขุนทด )
( นำยบุญมี เทียงจันทึก)
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำร
ประชุม
(ลงชื่อ) เสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ)
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
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ประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2564
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ประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2564

