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          (ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก 

สมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ  สมัยที่ 1 ประจ ำปี 25๖4 

ครั้งที่ 1 

วันที่  11  เดอืน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 25๖๔ 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก 

ผู้มำประชุม 

ล ำดับ

ที ่

ช่ือ - สกุล ต ำแหนง่ ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ประธำนสภำฯ เสน่ห์ อ่องสันเทียะ  

2 นำยชุม ธงสันเทียะ รองประธำนสภำฯ ชุม ธงสันเทียะ  

3 นำยส ำรำญ พินิจ เลขำนุกำรสภำฯ ส ำรำญ พินิจ  

4 นำยชิด                              อยู่พันดุง ส.อบต.หมูท่ี่ 1 ชิด                 อยู่พันดุง  

5 นำยจรัส ดำขุนทด ส.อบต.หมูท่ี่ 2 จรัส ดำขุนทด  

6 นำยง้ิว ดขีุนทด ส.อบต.หมูท่ี่ 2 ง้ิว ดขีุนทด  

7 นำยประวทิย์ สระขุนทด ส.อบต.หมูท่ี่ 3 ประวทิย์ สระขุนทด  

8 นำยประมวล เดอืยขุนทด ส.อบต.หมูท่ี่ 3 ประมวล เดอืยขุนทด  

9 นำยประจวบ ดษิฐกำร ส.อบต.หมูท่ี่ 4 ประจวบ ดษิฐกำร  

10 นำยบุญมี เทียงจันทึก ส.อบต.หมูท่ี่ 4 บุญม ี เทียงจันทึก  

11 นำยชุนห์ เจริญ ส.อบต.หมูท่ี่ ๕ ชุนห์ เจริญ  

ผู้เขำ้ร่วมประชุม 

ล ำดับ

ที ่

ช่ือ - สกุล ต ำแหนง่ ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยสมพงษ์ ไกรฤกษ ์ นำยก อบต. สมพงษ์ ไกรฤกษ ์  

2 นำยคฑำวุธ ไกรฤกษ ์ รองนำยก อบต. คฑำวุธ ไกรฤกษ ์  

3 นำยประมูล ดำนขุนทด รองนำยก อบต. ประมูล ดำนขุนทด  

4 นำยสมศักดิ์ ดงสันเทียะ เลขำนุกำรฯ สมศักดิ ์ ดงสันเทียะ  

5 นำงสำววนดิำ ถีสูงเนนิ รองปลัด อบต. วนดิำ ถีสูงเนนิ  

6 นำงฉันทนำ พระเดชพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ฉันทนำ พระเดชพงษ์  

7 นำยปัณณทัต นอขุนทด ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ปัณณทัต นอขุนทด  

8 นำงกนกลักษณ์ แดดขุนทด หัวหนำ้ส ำนักงำนปลัด กนกลักษณ์ แดดขุนทด  

9 นำงสำวรุ่งกำนต์ ไกรฤกษ ์ นักพัฒนำชุมชน รุ่งกำนต ์ ไกรฤกษ ์  

10 น.ส.วัชรำภรณ ์ เช้ือขุนทด จนท.บริหำรงำนทั่วไป วัชรำภรณ ์ เช้ือขุนทด  

11 น.ส.อัญชลนิทร ์ ปัญจะศรี นักวชิำกำรพัสดุ อัญชลนิทร์ ปัญจะศรี  

12 นำงสำวปรินดำ ดกิขุนทด บุคลำกร ปรินดำ ดกิขุนทด  

13 นำยประดิษฐ์  สำรจันทร ์ นักป้องกันฯ ประดิษฐ ์ สำรจันทร ์  

๑๔ นำงสำวรุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด จนท.วิเครำะห์ฯ รุ่งทิพย์   พิมพ์ขุนทด  

๑๕ นำงสำวอุษำ นนท์ขุนทด เจ้ำพนักงำนธุรกำร อุษำ นนท์ขุนทด  
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16 นำงสุดำรัตน์  พึ่งสูงเนนิ นักจัดเก็บรำยได้ฯ สุดำรัตน์ พึ่งสูงเนนิ  

17 นำงประอรรัตน์ ดำงขุนทด ลูกจ้ำงประจ ำ ประอรรัตน์  ดำงขุนทด  

18 นำงนุชลีย์   นุขุนทด ครูผู้ดูแลเด็ก นุชลย์ี   นุขุนทด  

19 นำงแตงอ่อน อินทำพันธ์ ผู้ดูแลเด็ก แตงอ่อน อินทำพันธ์  

20 นำงสมสอน ยศสันเทียะ ผู้ดูแลเด็ก สมสอน ยศสันเทียะ  

 

เปิดประชุม  ๐๙.30 น. 

นำยส ำรำญ  พินิจ      บัดน้ี สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก มำประชุมพร้อมกัน 

(เลขำนุกำรสภำฯ)   จ ำนวน 10  คนถอืว่ำครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญท่ำนประธำนสภำ 

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ เปิดประชุมเพื่อพิจำรณำ

ตำมระเบียบวำระต่อไป ขอเรียนเชิญ 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ   เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้วผมขอเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก  

(ประธำนสภำฯ)  สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 25๖4 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำดว้ยขอ้บังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  แจ้งที่ประชุมทรำบเกี่ยวกับองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอกรับพนักงำนจ้ำงเหมำ 

(ประธานสภาฯ)   บริกำรเพิ่มจ ำนวน 2 ต ำแหนง่ คือ 

1. นำงสำวมำลิสำ  เสยีนขุนทด ต ำแหนง่ จ้ำงเหมำบริกำรในกำรปฏิบัตงิำนธุรกำรและ

กำรปฏิบัตงิำนดำ้นอื่นๆ (กองคลัง) 

2. นำงสำวพัชรำภรณ์  ดีขุนทด ต ำแหน่ง จ้ำงเหมำบริกำรในกำรปฏิบัติงำนบันทึก

ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผน (E-PLAN) และกำรปฏิบัติงำนด้ำนอื่นๆ 

(ส ำนักงำนปลัด) 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

2.1  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ.

๒๕๖3  เมื่อวันที่ 28  ธันวำคม  25๖3 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไขรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวสิำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2  

(ประธำนสภำฯ)   ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม  25๖3 หรือไม่ครับ ขอเชิญครบั 

ที่ประชุม  ไม่มี 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุม ผมขอมตทิี่ประชุมครับ  

(ประธำนสภำฯ)  

มตทิี่ประชุมสภำฯ  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยวสิำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ.  

๒๕๖3  เมื่อวันที่  28 ธันวำคม ๒๕๖3   

รับรอง   9      เสยีง 

ไม่รับรอง - เสยีง 

งดออกเสยีง ๑ เสยีง (ประธำนสภำฯ) 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ ก่อนที่จะเขำ่สูร่ะเบียบวำระ ตอ่ไป ขณะน้ีเวลำ  ๑๐.๓๐ น. ผมขอพักกำร 

(ประธำนสภำฯ) ประชุมเป็นเวลำ ๓๐ นำที ตัง้แต่เวลำ  ๑๐.๓๐ –  ๑๑.๐๐ น. ก่อนจะประชุมพิจำรณำ 
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ในวำระต่อไป และขอให้เข้ำห้องประชุมอีกครั้งเวลำ ๑๑.๐๐ น. 

   

------------------ พักเวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.-------------------- 

 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ ขณะน้ีเวลำ  ๑๑.๐๐ น. ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอกทุก 

(ประธำนสภำฯ)   ท่ำนเข้ำห้องประชุมเพื่อพิจำรณำในวำระที่ 3 ตอ่ไป  

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองที่เสนอเพื่อพิจารณา 

3.1 การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปีแต่ละสมัยและก าหนด 

สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ของปีถัดไป ตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ช้ีแจงระเบียบ ขอ้กฎหมำยและวธิกีำรเกี่ยวกับกำรก ำหนดสมัย 

(ประธำนสภำฯ)   ประชุมสภำฯ ให้ที่ประชุมสภำฯ ได้รับทรำบ ขอเชิญครับ 

นำยส ำรำญ  พินิจ   พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข 

(เลขำนุกำรสภำฯ)  เพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มำตรำ 53 ก ำหนดว่ำ 

    วรรคแรก  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญสองสมัยหรือหลำยสมัยแลว้แต่สภำองค์กำร 

    บริหำรสว่นต ำบลจะก ำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีให้ 

    สภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลก ำหนด 

    วรรคสี่  สมัยประชุมสำมัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก ำหนดไม่เกินสบิห้ำวัน แต่ถำ้จะขยำยเวลำ 

    ออกไปอีกจะตอ้งได้รับอนุญำตจำกนำยอ ำเภอ และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ย 

    ขอ้บังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ขอ้ 11(3) ส ำหรับองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล ให้สภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลก ำหนด

ว่ำปีน้ันจะมีสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีน้ันจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย

ในปีนั้นมีก ำหนดกี่วัน กับให้ก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรก

ของปีถัดไปและมีก ำหนดกี่วัน กำรก ำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตำมที่ก ำ

กฎหมำยว่ำดว้ยองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นก ำหนด 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ตำมที่เลขำนุกำรสภำฯ ได้ช้ีแจงระเบียบและแนวทำงปฏิบัตใิห้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้ 

(ประธำนสภำฯ)   รับทรำบแล้วน้ัน มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด ยังมีข้อสงสัยหรือไม่เข้ำใจ สอบถำมได้ครับ 

ที่ประชุมสภำฯ   -ไม่มี- 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ถ้ำไม่มี ขอให้สมำชิกสภำฯ เสนอกำรก ำหนดสมัยประชุมสภำฯ สมัยสำมัญครับ 

(ประธำนสภำฯ)   (1) กำรก ำหนดสมัยประชุมสภำฯ สมัยสำมัญมีกี่สมัย 

นำยบุญมี  เทียงจันทึก  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก  

(สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 4)  ผมนำยบุญมี  เทียงจันทึก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก หมู่ที่  4  ขอ 

    เสนอ 4 สมัยครับ 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอผู้รับรอง จ ำนวน 2 ท่ำนครับ 

(ประธำนสภำฯ)    

นำยประวิทย์  สระขุนทด  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก

(สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3)  ผมนำยประวิทย์  สระขุนทด สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก หมู่ที่ 3 
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    ขอรับรองครบั 

นำยชิด  อยู่พันดุง  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก

(สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1)  ผมนำยชิด  อยู่พันดุง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก หมู่ที่ 1 ขอรับ

    รองครบั 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด จะเสนอเพิ่มเตมิอีกหรือไมค่รับ 

(ประธำนสภำฯ)  

ที่ประชุมสภำฯ   -ไม่มี- 

นำยเสน่ห์  อ่องสัเทียะ  ถ้ำไม่มี ขอมตทิี่ประชุมสภำฯ เห็นชอบก ำหนดสมัยประชุมสภำองค์กำรบริหำรสว่น 

(ประธำนสภำฯ)   ต ำบลดำ่นนอก 4 สมัย ครับ 

มตทิี่ประชุม   เห็นชอบ ก ำหนดสมัยประชุมสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก ดังนี้ 

    เห็นชอบ     9  เสยีง 

    ไม่เห็นขอบ   -  เสียง 

    งดออกเสยีง  1  เสยีง (ประธำนสภำฯ) 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  เป็นอันวำ่ มตทิี่ประชุมสภำฯ เห็นชอบก ำหนดสมัยประชุมสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล

(ประธำนสภำฯ)   ดำ่นนอก เป็น 4 สมัย ครับ 

(2) กำรก ำหนดวันเริ่มประชุมแต่ละสมัยในปีน้ันเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีน้ันมีก ำหนดกี่

วัน  

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอให้สมำชิกสภำฯ เสนอ วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสมัยสำมัญ ครับ 

(ประธำนสภำฯ)    

นำยจรัส  ดำขุนทด  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก  

(สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 2) ผมนำยจรัส  ดำขุนทด สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก หม ู่ท่ี 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 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอผู้รับรอง จ ำนวน 2 ท่ำนครับ 

(ประธำนสภำฯ) 

นำยง้ิว  ดขีุนทด   เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก  

(สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 2) ผมนำยง้ิว  ดีขุนทด สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 2 ขอรับรอง

ครับ 

นำยประมวล  เดอืยขุนทด  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก  

(สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3) ผมนำยประมวล  เดือยขุนทด สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 3 

ขอรับรองครับ 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ครับ 

(ประธำนสภำฯ)  

ที่ประชุมสภำฯ -ไม่มี- 
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นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ เป็นอันวำ่ มตทิี่ประชุมสภำฯ เห็นชอบ ดังนี้ 

(ประธำนสภำฯ)   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) กำรก ำหนดวันเริ่มประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยแรกของปีถัดไปเมื่อใด และมี

ก ำหนดกี่วัน 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ    ขอให้สมำชิกสภำฯ เสนอ วันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี 2565 พร้อม ก ำหนดเวลำครับ 

(ประธำนสภำฯ)  

นำยประจวบ  ดษิฐกำร เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก  

(สมำชิกสภำฯ หมู ่ทีู่๔) ผมนำยประจวบ  ดษิฐกำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดำ่นนอก หมู่ที่ ๔ ขอ

เสนอก ำหนดวันเริ่มประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยแรกของปี 256๕ ระหว่ำงวันที่ 1 – 

15 กุมภำพันธ์ 256๕ และมีก ำหนดเวลำ 15 วัน  

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ ขอผู้รับรอง จ ำนวน 2 ท่ำนครับ 

(ประธำนสภำฯ)  

นำยบุญมี  เทียงจันทึก เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก  

(สมำชิกสภำฯ หมู ่ทีู่๔) ผมนำยบุญมี  เทียงจันทึก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ ๔ ขอ

รับรองครับ 

นำยประมวล  เดอืยขุนทด  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก  

(สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3) ผมนำยประมวล  เดือยขุนทด สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 3 

ขอรับรองครับ 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ครับ 

(ประธำนสภำฯ)  

ที่ประชุมสภำฯ -ไม่มี- 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ ถ้ำไม่มี ขอมตทิี่ประชุมสภำฯ เห็นชอบ วันเริ่มประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยแรก ปี  

(ประธำนสภำฯ) 2565 พร้อมก ำหนดเวลำ 15 วัน ครับ 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบ ก ำหนดวันเริ่มประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยแรก ปี 2565 พร้อมก ำหนดเวลำ 

15 วัน ดังนี้ 

    เห็นชอบ     9  เสยีง 

    ไม่เห็นขอบ   -  เสียง 

    งดออกเสยีง  1  เสยีง (ประธำนสภำฯ) 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  เป็นอันวำ่ มตทิี่ประชุมสภำฯ เห็นชอบกำรก ำหนดวันเริ่มประชุมสภำฯ สมัยสำมัญสมัย 

(ประธานสภาฯ)   แรกูปีู๒๕๖๕ูระหว่างวันท่ีูู๑ู–ู๑๕ูกุมภาพันธ์ู๒๕๖๕ูและมีก าหนดเวลาู๑๕ูวันูครับ 

ก่อนที่จะสู่วำระที่ 3.2  พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564  ขณะนี้เวลำ ๑๒.๐๐ น. ผมขอพักรับประทำนอำหำร 

เป็นเวลำ ๑ ช่ัวโมง  ตัง้แต่เวลำ ๑๒.๐๐ –  ๑๓.๐๐ น. ก่อนจะประชุมพิจำรณำในวำระ

ตอ่ไป และขอให้เข้ำห้องประชุมอีกครั้งเวลำ ๑๓.๐๐ น. 
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  ------------------- พักเวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.-------------------- 

 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ ขณะน้ีเวลำ  ๑๓.๐๐ น. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทุกท่ำนเข้ำนั่งในที่ 

(ประธำนสภำฯ)   ประชุมครบองคป์ระชุมแล้ว ผมขอด ำเนนิกำรตอ่ไป  

3.2 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่  

3 พ.ศ. 2564 

    ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  แจ้งรำยละเอียดร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) 

    เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 

นำยส ำรำญ  พินิจ)  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองสว่น

(เลขำนุกำรสภำฯ)  ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 “ขอ้ 22 

“ข้อ 22  เพื่อประโยชน์ของประชำชน กำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น ด ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนดังนี้ 

(1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำง

แผนพัฒนำท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็นเสนอ

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำง

แผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ส่งร่ำง

แผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำ

ตำมมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ. 2537 ดว้ย 

เมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพิ่มเตมิได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนำ

ท้องถิ่นดังกล่ำวให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้ พร้อมทั้งปิดประกำศให้

ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหำร

ท้องถิ่นประกำศใช้” 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ ขอเชิญท่ำนนำยก อบต. ช้ีแจงรำยละเอียดร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

(ประธำนสภำฯ)  2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 ดังตอ่ไปนี้ 

นำยสมพงษ์  ไกรฤกษ์) เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำฯ ที่เคำรพทุกท่ำน  ผมขอช้ีแจงรำยละเอียด 

(นำยก อบต.ดำ่นนอก)  ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 

ดังตอ่ไปนี้ 

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ ปี 2564 จ ำนวน 1 โครงกำร 

งบประมำณ 380,000 บำท ปี 2565 จ ำนวน 1 โครงกำร 

งบประมำณ 440,000 บำท รวม 5 ปี จ ำนวน 2 โครงกำร เป็นเงนิ

งบประมำณรวม 820,000 บำท 

1.3 แผนงำนกำรเกษตร ปี 2564 จ ำนวน 1 โครงกำร  

งบประมำณ 340,000 บำท รวม 5 ปี จ ำนวน 1 โครงกำร เป็นเงนิ 

งบประมำณ 340,000 บำท 
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1. โครงการก่อสร้างถนนน้ าล้นผา่นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนำแหลง่น้ ำให้สำมำรถกักเก็บน้ ำไวใ้ช้ในฤดูแล้ง 

2. เพื่อมีน้ ำในกำรอปุโภค - บริโภคอย่ำงเพียงพอ 

        เป้ำหมำย (ผลผลติของโครงกำร) ผิวจรำจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 4.00 เมตร 

    ยำว 20.00 เมตร พร้อมตดิต้ังป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบองค์กำรบริหำร 

    สว่นต ำบลดำ่นนอกก ำหนด 

    งบประมำณ พ.ศ. 256 เป็นเงนิ 380,000 บำท 

    ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำ 70% 

    ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : ท ำให้ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค – บริโภค อย่ำงเพียงพอ 

     หนว่ยงำนรับผิดชอบหลัก : กองช่ำง   

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ       ตำมที่ท่ำนนำยก อบต. ได้ช้ีแจงรำยละเอียดร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

(ประธำนสภำฯ)  2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 แล้วนั้น เพื่อให้สภำฯ ได้พิจำณำอนุมัติ มี

สมำชิกทำ่นใดจะอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ หรือไม่ หำกมีก็ขอเชิญยก

มือครับ ถ้ำไม่มีผมจะขอมตทิี่ประชุมว่ำเห็นชอบ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

  2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 หรือไม่ครับ หำกเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มตทิี่ประชุมสภำฯ มีมตเิห็นชอบอนุมัติ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –  2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 3 

พ.ศ. 2564 ดังนี ้

- เห็นชอบ 9  เสยีง 

- ไม่เห็นชอบ -  เสยีง 

- งดออกเสยีง 1 เสยีง (ประธำนสภำฯ)  

2. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้ายนายถนัตถ ์วิก

สันเทยีะ ไปทางทศิตะวนัออก – บ้านนางมูล ดิษฐการ บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อแก้ไขปัญหำกำรระบำยน้ ำในพืน้ที่มีปัญหำน้ ำท่วมขัง 

        เป้ำหมำย (ผลผลติของโครงกำร) โดยวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. อัดแรง มอก.ช้ันสำม 

    ขนำดเสน้ผ่ำนศูนย์กลำง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพกัท่อระบำยน้ ำ ระยะทำงยำว 300  

    เมตร ตำมแบบที่องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอกก ำหนด ตดิต้ังป้ำยโครงกำรจ ำนวน  

    1 ป้ำย 

    งบประมำณ พ.ศ. 2565 เป็นเงนิ 440,000 บำท 

ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำ 70% 

    ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : ท ำให้กำรระบำยน้ ำในช่วงฤดูฝนมีควำมคลอ่งตัวและไม่มีปัญหำ 

    น้ ำท่วมขังในพื้นที่ 

     หนว่ยงำนรับผิดชอบหลัก : กองช่ำง  

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ       ตำมที่ท่ำนนำยก อบต. ได้ช้ีแจงรำยละเอียดร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 

(ประธำนสภำฯ)  2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 แล้วน้ัน เพื่อให้สภำฯ ได้พจิำณำอนุมัต ิมี 
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สมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ หรือไม่ หำกมีก็ขอเชิญยก

มือครับ ถ้ำไม่มีผมจะขอมตทิี่ประชุมว่ำเห็นชอบ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

  2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 หรือไม่ครับ หำกเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มตทิี่ประชุมสภำฯ มีมตเิห็นชอบอนุมัต ิร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –  2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 3 

พ.ศ. 2564 ดังนี ้

- เห็นชอบ 9  เสยีง 

- ไม่เห็นชอบ -  เสยีง 

- งดออกเสยีง 1 เสยีง (ประธำนสภำฯ)   

3. โครงการขุดสระน้ าสาธารณประโยชน์ละเลงิยายเมือง บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนำแหล่งน้ ำให้สำมำรถกักเก็บน้ ำไวใ้ช้ในฤดูแล้ง 

2. เพื่อมีน้ ำในกำรอปุโภค – บริโภคอย่ำงเพียงพอ 

เป้ำหมำย (ผลผลติของโครงกำร) ขุดสระน้ ำ พื้นที่ขุดดนิรวม (ปำกบน) 5,090 ตำรำง 

เมตร ลกึเฉลี่ย 2.00 เมตร ลำดเอียง 1:1.5 ปริมำตรดนิขุด 8,846 ลูกบำศก์เมตร 

พร้อมตดิต้ังป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก

ก ำหนด 

    งบประมำณ พ.ศ. 2564 เป็นเงนิ 340,000 บำท 

    ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำ 70% 

    ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : ท ำให้ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค – บริโภคอย่ำงเพียงพอ 

     หนว่ยงำนรับผิดชอบหลัก : กองช่ำง   

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ       ตำมที่ท่ำนนำยก อบต. ได้ช้ีแจงรำยละเอียดร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

(ประธำนสภำฯ)  2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 แล้วนั้น เพื่อให้สภำฯ ได้พิจำณำอนุมัติ มี

สมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ หรือไม่ หำกมีก็ขอเชิญยก

มือครับ ถ้ำไม่มีผมจะขอมตทิี่ประชุมว่ำเห็นชอบ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

  2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 หรือไม่ครับ หำกเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มตทิี่ประชุมสภำฯ มีมตเิห็นชอบอนุมัต ิร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –  2565) เพิม่เตมิ ครั้งที่ 3 

พ.ศ. 2564 ดังนี ้

- เห็นชอบ 9  เสยีง 

- ไม่เห็นชอบ -  เสยีง 

- งดออกเสยีง 1 เสยีง (ประธำนสภำฯ)    

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอื่น ๆ  

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด หรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใด จะเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเตมิ 

(ประธำนสภำฯ)   อีกหรือไมค่รับ เชิญครับ 

นำยสมพงษ์  ไกรฤกษ์  ขอเสนอกำรพิจำรณำใช้จำ่ยเงินทุนส ำรองเงินสะสมขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 

(นำยก อบต.ดำ่นนอก)  ดำ่นนอก ในกำรประชุมในครั้งถัดไป 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอเชิญท่ำนนำยก อบต. ช้ีแจงรำยละเอียดและก าหนดการของโครงการู“ก้าวท้าใจ” 

(ประธำนสภำฯ อบต.)  ของโรงพยำบำลสง่เสริมสุขภำพชุมชนต ำบลดำ่นนอก 
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นำยสมพงษ์  ไกรฤกษ์  ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขไดม้ีนโยบำยสง่เสริมสุขภำพให้ประชำชนในทุกกลุ่มวัยเพื่อ 

(นำยก อบต.ดำ่นนอก)  กำรมีสุขภำพที่ด ีมีดัชนมีวลกำยปกต ิมีสมรรถนะในกำรท ำงำนได้เต็มประสิทธภิำพโดย 

    สง่เสริมให้มีกิจกรรมทำงกำยที่เพียงพอเหมำะสมและตอ่เนื่องรวมถึงกำรลดปัจจัยเสี่ยง 

    ตำ่งๆ  ที่กอ่ให้เกิดโรคไม่ติดตอ่เรือ้รัง  โดยมอบหมำยให้หนว่ยงำนสำธำรณสุขในพืน้ที่ 

    ร่วมกับภำคีเครือข่ำยตำ่งๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยมีเป้ำหมำยในกำรรณรงค์คือ 

    โครงกำร “ก้าวท้าใจ” ให้ครอบคลุม ตอ่เนื่องและเป็นรูปธรรม ในวันจันทร์ที่ 15  

    กุมภำพันธ์ 2564 ตัง้แต่เวลำ 16.00 น. มีก ำหนดกำรดังตอ่ไปนี้ 

    เวลำ 16.00 น. ผู้เขำ้ร่วมโครงกำรก้ำวท้ำใจ พร้อมกันที่ลำนกีฬำ อบต.ดำ่นนอก 

    เวลำ 16.30 – 17.00 น. พิธีเปิดโครงกำรก้ำวท้ำใจต ำบลดำ่นนอก 

    โดย นำยสมพงษ์  ไกรฤกษ์ นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก 

    เวลำ 17.00 น. เริ่มกิจกรรมโครงกำรก้ำวท้ำใจ 

    ระยะเวลำในกำร เดนิ – วิ่ง ประมำณ 4 กิโลเมตร     

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด หรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใด จะเสนอแนะเชิญครับ 

(ประธำนสภำฯ) 

ที่ประชุมสภำฯ   ไม่มี 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ถ้ำไม่มี ผมขอนัดประชุมสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอกสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 

(ประธำนสภำฯ) ครั้งที่ 2 ประจ ำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 09.30 น. ณ 

ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดำ่นอก 

    ผมขอปิดกำรประชุม ครับ 

ปิดประชุม    เวลำ   ๑5.40 น. 

 

 

       (ลงช่ือ)         ส ำรำญ  พินิจ       ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

                                  (นำยส ำรำญ  พินิจ) 

                 เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก 

 

 

- คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบบันทกึรายงานการประชุมสภาฯ  เปน็ที่เรียบร้อยแล้ว 

 

  (ลงช่ือ)     ง้ิว  ดีขุนทด              (ลงช่ือ)      จรัส  ดำขุนทด          (ลงช่ือ)     บุญมี  เทียงจันทึก 

            (นำยง้ิว  ดขีุนทด)      (นำยจรัส ดำขุนทด )                   ( นำยบุญมี  เทียงจันทึก)                 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม   คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำร

ประชุม 

 

 (ลงช่ือ)    เสน่ห์  อ่องสันเทียะ 

           (นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ) 

              ประธำนสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดำ่นนอก 

 

 



 
10 

ประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2564 ครั้งที่ 1  วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภำพันธ์ 2564 
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ประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2564 ครั้งที่ 1  วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภำพันธ์ 2564 
 

 

 


