
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

สมัยประชุมสามัญ   สมัยท่ี   ๑   ประจ าปี 25๖3   
ครั้งท่ี 1 

วันท่ี  11  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.25๖3 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ประธานสภาฯ เสน่ห ์ อ่องสันเทียะ  
2 นายชุม ธงสันเทียะ รองประธานสภาฯ ชุม ธงสันเทียะ  
3 นายส าราญ พินิจ เลขานุการสภาฯ ส ำรำญ พินิจ  
4 นายชิด                              อยู่พันดุง ส.อบต.หมู่ท่ี 1 ชิด                 อยู่พันดุง  
5 นายจรัส ดาขุนทด ส.อบต.หมู่ท่ี 2 จรัส ดำขุนทด  
6 นายงิ้ว ดีขุนทด ส.อบต.หมู่ท่ี 2 งิ้ว ดีขุนทด  
7 นายประวิทย์ สระขุนทด ส.อบต.หมู่ท่ี 3 ประวิทย ์ สระขุนทด  
8 นายประมวล เดือยขุนทด ส.อบต.หมู่ท่ี 3 ประมวล เดือยขุนทด  
9 นายประจวบ ดิษฐการ ส.อบต.หมู่ท่ี 4 ประจวบ ดิษฐกำร  

10 นายบุญมี เทียงจันทึก ส.อบต.หมู่ท่ี 4 บุญมี เทียงจันทึก  
1๑ นายชุนห์ เจริญ ส.อบต.หมู่ท่ี ๕ ชุนห ์ เจริญ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสมพงษ์ ไกรฤกษ ์ นายก อบต. สมพงษ์ ไกรฤกษ ์  
2 นายคฑาวุธ ไกรฤกษ ์ รองนายก อบต. คฑำวุธ ไกรฤกษ ์  
3 นายประมูล ดานขุนทด รองนายก อบต. ประมูล ดำนขุนทด  
4 นายสมศักดิ์ ดงสันเทียะ เลขานุการฯ สมศักดิ์ ดงสันเทียะ  
5 นางสาววนิดา ถีสูงเนิน รองปลัด อบต.ด่านนอก วนิดำ ถีสูงเนิน  
6 นางฉันทนา พระเดชพงษ ์ ผู้อ านวยการกองคลัง ฉันทนำ พระเดชพงษ ์  
7 นายปัณณทัต นอขุนทด ผู้อ านวยการกองช่าง ปัณณทัต นอขุนทด  
8 นางกนกลักษณ์ แดดขุนทด หัวหน้าส านักปลัด กนกลักษณ์ แดดขุนทด  
9 นางสาวรุ่งกานต์ ไกรฤกษ ์ นักพัฒนาชุมชน รุ่งกำนต์ ไกรฤกษ ์  

10 นางสาววัชราภรณ์ เช้ือขุนทด นักจัดการงานท่ัวไป วัชรำภรณ์ เช้ือขุนทด  
11 นางสาวอัญชลินทร์ ปัญจะศรี นักวิชาการพัสดุ อัญชลินทร์ ปัญจะศรี  
12 นางสาวปรินดา ดิกขุนทด นักทรัพยากรบุคคล ปรินดำ ดิกขุนทด  
13 นายประดิษฐ์  สารจันทร์ นักป้องกันฯ ประดิษฐ สำรจันทร์  
๑๔ นางสาวรุ่งทิพย ์ พิมพ์ขุนทด นักวิเคราะห์ฯ รุ่งทิพย์   พิมพ์ขุนทด  
๑๕ นางสาวอุษา นนท์ขุนทด เจ้าพนักงานธุรการ อุษำ นนท์ขุนทด  
16 นางสาวจันทร์จิรา ปราณีตพลกรัง นักวิชาการเงินฯ จันทร์จิรำ ประณีตพลกรัง  
๑๗ นางสุดารัตน์  พึ่งสูงเนิน นักจัดเก็บรายได้ฯ สุดำรัตน์ พึ่งสูงเนิน  
๑๘ นางประอรรัตน ์ ดางขุนทด ลูกจ้างประจ า ประอรรัตน์  ดำงขุนทด  
19 นางแตงอ่อน อินทาพันธ ์ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก แตงอ่อน อินทำพันธ ์  
20 นางนุชลีย์ นุขุนทด ครูผู้ดูแลเด็ก นุชลีย์ นุขุนทด  
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เปิดประชุมเวลา  09.๓0 น. 
นายส าราญ  พินิจ  บัดนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก    ได้มาลงช่ือและเข้านั่งในท่ี 
เลขานุการสภาฯ ประชุมท้ัง  10  ท่าน  ครบองค์ประชุมแล้ว   ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเปิดประชุม

เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาฯ   เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ      
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4  คร้ังที่  ๑  
ประจ าปี ๒๕๖2 เม่ือวันที่ ๒4 ธันวาคม ๒๕๖2 และคร้ังที่ 2 เม่ือวันที่ 27 ธนัวาคม 
2562 

นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ             ขอให้  สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน  ได้พิจารณาบันทึกการประชุมสภา  อบต.                          
ประธานสภาฯ  ด่านนอก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี  ๑ ประจ าปี ๒๕๖2 เมื่อวันท่ี 
๒4 ธันวาคม ๒๕๖2 และ ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2562  ตามบันทึก
รายงานการประชุมเอกสารท่ีได้แจกให้ทราบ  และขอมติท่ีประชุมในการรับรอง 

มติท่ีประชุม            เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ด่านสมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี  ๑     
                                         ประจ าปี ๒๕๖2 เมื่อวันท่ี ๒4 ธันวาคม ๒๕๖2 และ ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม    
                                         2562   ดังนี้ 

เห็นชอบ 9  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   ๑  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขณะนี้เวลา  ๑๐.๐๐ น. ผมขอพักการประชุมเป็น ๓๐ นาที ต้ังแต่เวลา  
ประธานสภาฯ      ๑๐.๐๐ – ๑0.๓๐ น. ก่อนจะประชุมพิจารณาในวาระต่อไป และขอให้เข้าห้องประชุม 
     อีกครั้งเวลา ๑0.๓๐ น. ขอให้รักษาเวลา ขอเชิญพัก 
  ********************** พกัตั้งแต่เวลา ๑0.๐๐ – ๑0.๓๐ น.********************* 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขณะนี้เวลา  ๑0.3๐ น. ขอเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุมเพื่อพิจารณาในวาระท่ี 3 
ประธานสภาฯ     ต่อไป 
ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองที่เสนอเพือ่พิจารณา 

3.1  การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปีแต่ละสมัยและก าหนดสมัย
ประชุมสามัญสมัยแรก ของปีถัดไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม 

นายเสน่ห์   อ่องสันเทียะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ ข้อกฎหมายและวิธีการเกี่ยวกับการ 
ประธานสภาฯ   ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ให้ท่ีประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 
นายส าราญ  พินิจ   พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เลขานุการสภาฯ   เพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๖)  พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๕๓  ก าหนดว่า  

   วรรคแรก ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินส่ีสมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

   วรรคสี ่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
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   ข้อ ๑๑ (๓)  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
ว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละ
สมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงระเบียบและแนวทางปฏิบัติให้สมาชิกสภาฯ ทุก 
(ประธานสภาฯ)   ท่านได้รับทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ยังมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ สอบถามได้ 
    ครบั 
ท่ีประชุมสภาฯ   -ไม่มี- 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ถ้าไม่มี ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญครับ 
(ประธานสภาฯ)   (๑) การก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญมีกี่สมัย 
นายงิ้ว  ดีขุนทด   เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่ีเคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(มาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 2)   ด่านนอก  นายงิ้ว  ดีขุนทด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
    หมู่ท่ี  2  ขอเสนอ ๔ สมัยครับ 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่านครับ 
(ประธานสภาฯ)           
นายจรัส  ดาขุนทด  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๒)  ด่านนอก ผมนายจรัส ดาขุนทด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก หมู่ท่ี ๒ 
    ขอรับรองครับ 
นายประจวบ ดิษฐการ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๔)  ด่านนอก ผมนายประจวบ ดิษฐการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
    หมู่ท่ี ๔  ขอรับรองครับ 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุมสภาฯ    -ไม่มี- 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร 
(ประธานสภาฯ)     ส่วนต าบลด่านนอก  ๔ สมัย ครับ 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ดังนี้ 

เห็นชอบ  ๙  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
งดออกเสียง   ๑ เสียง  (ประธานสภาฯ) 

 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  เป็นอันว่า มติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร 
(ประธานสภาฯ)   ส่วนต าบลด่านนอก  เป็น ๔  สมัย ครับ 

(๒) การก าหนดวันเริ่มประชุมแต่ละสมัยในปีนั้นเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนด 
กี่วัน 

นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอ วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญ ครับ 
(ประธานสภาฯ)   
นายชุณห์ เจริญ   เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่ีเคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5)  ด่านนอก  ผมนายบุชุณห์ เจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   
    หมู่ท่ี 5 ขอเสนอดังนี้ 
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     สมัยสามัญ สมัยท่ี 1   ระหว่างวนัท่ี  1 – 15  ก.พ. 25๖3 
     สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒   ระหว่างวนัท่ี  ๑๖ – ๓๐ เม.ย. 25๖3 
     สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓   ระหว่างวนัท่ี  10 –  ๒4  ส.ค. 25๖3 
     สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔   ระหว่างวนัท่ี  16 – 30  ธ.ค. 25๖3   

และมีก าหนดเวลา ๑๕ วัน ครับ      
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ  ขอผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่านครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายประวิทย์  สระขุนทด   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๓)  ด่านนอก  ผมนายประวิทย์  สระขุนทด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

หมู่ท่ี ๓  ขอรับรองครับ 
นายชิด อยู่พันดุง   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 1)  ด่านนอก  ผมนายชิด  อยู่พันดุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก    
    หมู่ท่ี 1  ขอรับรองครับ 
 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ครับ 
(ประธานสภาฯ)  
ท่ีประชุมสภาฯ    -ไม่มี- 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  เป็นอันว่า มติท่ีประชุมสภาฯ  เห็นชอบ ดังนี้ 
(ประธานสภาฯ)    สมัยสามัญ สมัยท่ี 1   ระหว่างวนัท่ี  1 – 15  ก.พ. 25๖3 
     สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒   ระหว่างวนัท่ี  ๑๖ – ๓๐ เม.ย. 25๖3 
     สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓   ระหว่างวนัท่ี   ๙ –  ๒๓  ส.ค. 25๖3 
     สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔   ระหว่างวนัท่ี  16 – 30  ธ.ค. 25๖3   
     และมีก าหนดเวลา ๑๕ วัน ครับ 
 

๓) การก าหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไปเมื่อใด และมี
ก าหนดกี่วัน 

  
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอ วันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี ๒๕64 พร้อม 
(ประธานสภาฯ)   ก าหนดเวลาครับ 
นายจรัส ดาขุนทด  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่ีเคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 2)  ด่านนอก  ผมนายจรัส ดาขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก    

หมู่ท่ี 2 ขอเสนอก าหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรกของปี ๒๕64  
ระหว่างวนัท่ี 1 – 15 ก.พ. 2564  และมีก าหนดเวลา ๑๕ วัน ครับ 

 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่านครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายประจวบ ดิษฐการ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 4)  ด่านนอก  ผมนายประจวบ ดิษฐการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
                                          หมู่ท่ี 4    ขอรับรองครับ 
นายชิด  อยู่พันดุง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 1)  ด่านนอก  ผมนายชิด  อยู่พันดุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก หมู่ท่ี 1 
    ขอรับรองครับ 
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นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุมสภาฯ   -ไม่มี- 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบ วันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย 
(ประธานสภาฯ)  แรก ปี ๒๕64 พร้อมก าหนดเวลา ๑๕ วัน ครับ  
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก ปี 2564 พร้อม 
    ก าหนดเวลา 15 วัน  ดังนี้ 

เห็นชอบ ๙  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   ๑  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  เป็นอันว่า มติท่ีประชุมสภาฯ  เห็นชอบการก าหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัย 
(ประธานสภาฯ)ฯ   สามัญสมัยแรก ปี ๒๕64  ระหว่างวันท่ี 1 – 15 ก.พ. 2564   และมีก าหนดเวลา  
    ๑๕ วัน ครับ 

3.2  ญัตติเสนอร่างแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564 )เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 
2 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอเชิญท่านนายกได้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  
(ประธานสภาฯ)ฯ   2564 ) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
    ต่อสภาองค์การบริหารหารส่วนต าบลด่านนอก ในล าดับต่อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ 
นายสมพงษ์  ไกรฤกษ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นายก อบต.ด่านนอก)  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข 
    เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ 

หน้าท่ีดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหาร กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  และมาตรา ๖๙/๑ การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร  ท้ังนี้   ให้เป็นไปตาม  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและ
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจาก
เงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  ซึ่งปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ได้
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ประกาศใช้เมื่อวันท่ี  11  มิถุนายน  2562  ท้ังนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของประชาชน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ  22   
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ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖5)  เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1  ขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกได้  โดยพิจารณา
บรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยได้
ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  
“ ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท่ีเพิ่มเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย   
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”  
ส าหรับรายละเอียดต่าง ๆ จะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ช้ีแจงต่อไปครับ  

นางสาวรุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ส าหรับรายละเอียดโครงการ ตามเอกสารท่ีแจกให้ทุกท่านแล้วนะคะ โดยมีโครงการท่ี

เปล่ียนแปลง ดังนี้ 
 โครงการเดิม  

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือ – 
ป่าเจียบกลาง หมู่ท่ี 3 บ้านน้อย ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4 ,000.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
งบประมาณปี 2562 จ านวน 300,000 บาท  
งบประมาณปี 2564 จ านวน 495,000 บาท 

โครงการท่ีเปล่ียนแปลง  
1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือ – ป่าเจียบกลาง หมู่

ท่ี 3 บ้านน้อย ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4 ,000.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 2 ,470.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ
มาตรฐานท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกก าหนด  
งบประมาณปี 2562 จ านวน 300,000 บาท  
งบประมาณปี 2563 จ านวน 500,000 บาท  
งบประมาณปี 2564 จ านวน 500,000 บาท  
งบประมาณปี 2565 จ านวน 500,000 บาท 

นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มอีกหรือไม่ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุมสภาฯ   -ไม่มี- 
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นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564 )
(ประธานสภาฯ)   เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

มติท่ีประชุมเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564 ) เปล่ียนแปลง  
ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
เห็นชอบ   ๙  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   ๑  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
3.3  ญัตติเสนอร่างแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564 )เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 
พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอเชิญท่านนายกได้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  
(ประธานสภาฯ)ฯ   2564 ) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
    ต่อสภาองค์การบริหารหารส่วนต าบลด่านนอก ในล าดับต่อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ 
นายสมพงษ์  ไกรฤกษ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นายก อบต.ด่านนอก) ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข

เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
หน้าท่ีดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหาร กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  และมาตรา ๖๙/๑ การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  
ม าตรา  ๑ ๖  (๑ )  การ จัดท าแผนพั ฒ น าท้ องถิ่ น ขอ งตน เอ ง  และระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.   ๒๕61 ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจาก
เงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  ซึ่งปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ได้
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ประกาศใช้เมื่อวันท่ี  11  มิถุนายน  2562  ท้ังนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ  
22/1   
ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑  
– ๒๕๖5) เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 2  พ.ศ.2563  ขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถ 
ตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก
ได้  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และงบประมาณจาก
เงินสะสม  โดยได้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  
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“ ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย   
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”  
ส าหรับรายละเอียดต่าง ๆ จะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ช้ีแจงต่อไปครับ  

นางสาวรุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ส าหรับรายละเอียดโครงการ ตามเอกสารท่ีแจกให้ทุกท่านแล้วนะคะ โดยมีโครงการท่ี

เพิ่มเติม ดังนี้ 
    แผนงานเคหะและชุมชน  

1. โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์  
งบประมาณปี 2565 จ านวน 270,000 บาท 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากถนนลาดยางบ้านละเลิงพิมาน – กุดม่วง ถึง

นานายฉลวย สุขขุนทด บ้านละเลิงพิมานหมู่ท่ี 1 
งบประมาณปี 2565 จ านวน 40,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านอาจารย์สมนึก – นานายสุชาติ บ้านละเลิง
พิมาน หมู่ท่ี 1  
งบประมาณปี 2564 จ านวน 110,000 บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายถนนหลวงสายด่านขุนทด – หนองสรวง 
(2148) – ล าห้วยนาร่อง บ้านด่านนอก หมู่ท่ี 4  
งบประมาณปี 2564 จ านวน 337,000 บาท 

4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยการปูผิวลาดยางAC 
ทับหน้า บ้านด่านนอกหมู่ท่ี 4 
งบประมาณปี 2565 จ านวน 500,000 บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองละมั่ง – ท านบพระ บ้านด่านนอก หมู่ท่ี 4 
งบประมาณปี 2564 จ านวน 285,000 บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกถนนสายด่านนอก – บ้านวัง 
ไปทางทิศใต้ (ด่านหลังองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก) – สามแยกถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก บ้านด่าน
นอก หมู่ท่ี 4  
งบประมาณปี 2565 จ านวน 390,000 บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นางส าเภา – ไร่นางเกสร บ้านด่านนอก หมู่ท่ี 4 
งบประมาณปี 2564 จ านวน 40,000 บาท  

8. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านข้างโรงเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านนอก บ้านด่านนอก หมู่ท่ี 4  
งบประมาณปี 2565 จ านวน 40,000 บาท 
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9. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากสามแยกสระประปาประจ าหมู่บ้านไปทางทิศ
ตะวันตก – สามแยกถนนบ้านน้อย บ้านมะขามน้อยหมู่ท่ี 5  
งบประมาณปี 2564 จ านวน 500,000 บาท  
งบประมาณปี 2565 จ านวน 500,000 บาท 

    แผนงานการเกษตร 
1. โครงการขุดเหมืองส่งน้ า บ้านน้อย หมู่ท่ี 3  

งบประมาณปี 2564 จ านวน 465,000 บาท 
2. โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าท่าโพธ์ บ้านด่านนอก หมู่ท่ี 4  

งบประมาณปี 2563 จ านวน 364,000 บาท 
3. โครงการขุดลอกล าห้วยนาร่อง บ้านด่านนอก หมู่ท่ี 4  

งบประมาณปี 2563 จ านวน 360,000 บาท 
4. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านละเลิงพิมาน หมู่ท่ี 1  

งบประมาณปี 2563 จ านวน 250,000 บาท 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
นอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณปี 2563 จ านวน 250,000 บาท 

    แผนงานสาธารณสุข 
1. โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

งบประมาณปี 2563 จ านวน 15,000 บาท 
2. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

งบประมาณปี 2561 จ านวน 500,000 บาท 
งบประมาณปี 2563 จ านวน 200,000 บาท  
งบประมาณปี 2564 จ านวน 200,000 บาท 
งบประมาณปี 2565 จ านวน 300,000 บาท 

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
1. โครงการจ้างเหมาจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี

สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี  
งบประมาณปี 2563 จ านวน 200,000 บาท 

นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มอีกหรือไม่ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุมสภาฯ   -ไม่มี- 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564 )
(ประธานสภาฯ)   เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

มติท่ีประชุมเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564 ) เปล่ียนแปลง  
ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
เห็นชอบ   ๙  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   ๑  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
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นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขณะนี้เวลา  ๑๒.0๐ น. ผมขอพักการประชุมเป็น ๑  ช่ัวโมง ต้ังแต่เวลา  
ประธานสภาฯ      ๑๒.0๐ – ๑๓.0๐ น. ก่อนจะประชุมพิจารณาในวาระต่อไป และขอให้เข้าห้องประชุม 
     อีกครั้งเวลา ๑๓.0๐ น. ขอให้รักษาเวลา ขอเชิญพัก 

********************** พักตั้งแต่เวลา ๑๒.0๐ – ๑๓.0๐ น.********************* 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขณะนี้เวลา  ๑3.0๐ น. ขอเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุมเพื่อพิจารณาในวาระอื่น ๆ 
ประธานสภาฯ      ต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีข้อจะเสนอแนะหรือไม่ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายส าราญ พินิจ เนื่องด้วย วันท่ี 18 มีนาคม 2563 เป็นวันท้องถิ่นไทย  ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วม

กิจกรรมในวันท่ี 18 มีนาคม 2563  ส่วนรายละเอียดการจัดกิจกรรม จะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้งครับ 

(ปลัด อบต.ด่านนอก) ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก เรื่อง ก าหนดพื้นท่ีควบคุมเหตุร าคาญ 
ด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษอากาศในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา จากฝุ่นละอองขนาด
เล็ก (PM 2.5 ) ก่อให้เกิดเหตุร าคาญเป็นบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ประชาชน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 28/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการสาธารสุข ฉบับท่ี 3 พ.ศ.
2560 ประกอบข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขการประกาศพื้นท่ีควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ.2561 เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี ้
1. ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกเป็นพื้นท่ีควบคุมเหตุร าคาญ 
2. ในแหล่งก าเนิด ดังต่อไปนี้ เป็นแหล่งก่อเหตุร าคาญในพื้นท่ี ตามข้อ 1 

2.1 การเผาในท่ีโล่ง ได้แก่ การเผาหญ้า เผาตอซังข้าว และเผาขยะ เป็นต้น เว้นแต่ 
การเผาวัสดุในพิธีกรรมตามจารีตประเพณี 

2.2 กิจกรรมก่อสร้างท่ีส่งผลกระทบต้อปัญหามลพิษทางอากาศ 
3. ให้ผู้ก่อเหตุร าคาญตาม ข้อ 2 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการป้องกนั 
และระงับเหตุร าคาญ ดังนี้ 

3.1 ห้ามเผาในท่ีโล่งในพื้นท่ีเหตุร าคาญ 
3.2 งดการจุดธูป ในสถานท่ีส าคัญท่ีมีการจุดธูปเทียนมาก 

4. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารสุข (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ.2560  
5.  ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก และบริเวณท่ีก าหนดเป็นพื้นท่ีควบคุมเหตุร าคาญ
และเมื่อได้แจ้งให้ผู้ก่อเหตุร าคาญและเมื่อได้แจ้งให้ผู้ก่อเหตุร าคาญรับทราบแล้ว 
ประกาศ ณ วันท่ี  4 กุมภาพันธ์ 2563  

ท่ีประชุมสภาฯ   - รับทราบ – 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ผมขอนัดประชุมอีกครั้งในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 
(ประธานสภาฯ)   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ครับ 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีข้อจะเสนอแนะหรือไม่ครับ 
(ประธานสภาฯ)   ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณสมาชิก อบต.ด่านนอก ทุกท่านและขอขอบคุณคณะผู้บริหาร 



~ ๑๑ ~ 
 
    พนักงานทุกท่าน  ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดการประชุม ครับ 
ปิดประชุม     เวลา   15.00  น. 
 
 

              (ลงช่ือ)    ส าราญ พินิจ       จดรายงานการประชุม 
                                   (นายส าราญ    พินิจ) 

                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
- คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
 

(ลงช่ือ) งิ้ว  ดีขุนทด        (ลงช่ือ)  จรัส  ดาขุนทด   (ลงช่ือ)  บุญมี เทียงจันทึก 
          (นายงิ้ว  ดีขุนทด)      (นายจรัส ดาขุนทด )                 ( นายบุญมี  เท่ียงจันทึก)                    
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 
(ลงช่ือ)  เสน่ห์  อ่องสันเทียะ     
          (นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 


