รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี 25๖3
ครั้งที่ 1
วันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.25๖3
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นายเสน่ห์
2
นายชุม
3
นายสาราญ
4
นายชิด
5
นายจรัส
6
นายงิ้ว
7
นายประวิทย์
8
นายประมวล
9
นายประจวบ
10 นายบุญมี
1๑ นายชุนห์

อ่องสันเทียะ
ธงสันเทียะ
พินิจ
อยู่พันดุง
ดาขุนทด
ดีขุนทด
สระขุนทด
เดือยขุนทด
ดิษฐการ
เทียงจันทึก
เจริญ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นายสมพงษ์
ไกรฤกษ์
2
นายคฑาวุธ
ไกรฤกษ์
3
นายประมูล
ดานขุนทด
4
นายสมศักดิ์
ดงสันเทียะ
5
นางสาววนิดา
ถีสูงเนิน
6
นางฉันทนา
พระเดชพงษ์
7
นายปัณณทัต
นอขุนทด
8
นางกนกลักษณ์
แดดขุนทด
9
นางสาวรุ่งกานต์
ไกรฤกษ์
10 นางสาววัชราภรณ์
เชื้อขุนทด
11 นางสาวอัญชลินทร์
ปัญจะศรี
12 นางสาวปรินดา
ดิกขุนทด
13 นายประดิษฐ์
สารจันทร์
๑๔ นางสาวรุ่งทิพย์
พิมพ์ขุนทด
๑๕ นางสาวอุษา
นนท์ขุนทด
16 นางสาวจันทร์จิรา
ปราณีตพลกรัง
๑๗ นางสุดารัตน์
พึ่งสูงเนิน
๑๘ นางประอรรัตน์
ดางขุนทด
19 นางแตงอ่อน
อินทาพันธ์
20 นางนุชลีย์
นุขุนทด

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ส.อบต.หมู่ที่ 1
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ส.อบต.หมู่ที่ 3
ส.อบต.หมู่ที่ 3
ส.อบต.หมู่ที่ 4
ส.อบต.หมู่ที่ 4
ส.อบต.หมู่ที่ ๕
ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการฯ
รองปลัด อบต.ด่านนอก
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัด
นักพัฒนาชุมชน
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
นักทรัพยากรบุคคล
นักป้องกันฯ
นักวิเคราะห์ฯ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการเงินฯ
นักจัดเก็บรายได้ฯ
ลูกจ้างประจา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก

เสน่ห์
ชุม
สำรำญ
ชิด
จรัส
งิ้ว
ประวิทย์
ประมวล
ประจวบ
บุญมี
ชุนห์

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

ลายมือชื่อ
สมพงษ์
ไกรฤกษ์
คฑำวุธ
ไกรฤกษ์
ประมูล
ดำนขุนทด
สมศักดิ์
ดงสันเทียะ
วนิดำ
ถีสูงเนิน
ฉันทนำ
พระเดชพงษ์
ปัณณทัต
นอขุนทด
กนกลักษณ์
แดดขุนทด
รุ่งกำนต์
ไกรฤกษ์
วัชรำภรณ์
เชื้อขุนทด
อัญชลินทร์
ปัญจะศรี
ปรินดำ
ดิกขุนทด
ประดิษฐ
สำรจันทร์
รุ่งทิพย์
พิมพ์ขุนทด
อุษำ
นนท์ขุนทด
จันทร์จิรำ
ประณีตพลกรัง
สุดำรัตน์
พึ่งสูงเนิน
ประอรรัตน์ ดำงขุนทด
แตงอ่อน
อินทำพันธ์
นุชลีย์
นุขุนทด

หมายเหตุ

หมายเหตุ

~๒~

เปิดประชุมเวลา 09.๓0 น.
นายสาราญ พินิจ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๑
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 2

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ

มติที่ประชุม

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
ประธานสภาฯ
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๓

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
ประธานสภาฯ
นายสาราญ พินิจ
เลขานุการสภาฯ

บัดนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ได้มาลงชื่อและเข้านั่งในที่
ประชุมทั้ง 10 ท่าน ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเปิดประชุม
เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑
ประจาปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ ๒4 ธันวาคม ๒๕๖2 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2562
ขอให้ สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ได้พิจารณาบันทึกการประชุมสภา อบต.
ประธานสภาฯ ด่านนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่
๒4 ธันวาคม ๒๕๖2 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ตามบันทึก
รายงานการประชุมเอกสารที่ได้แจกให้ทราบ และขอมติที่ประชุมในการรับรอง
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ด่านสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑
ประจาปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ ๒4 ธันวาคม ๒๕๖2 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2562 ดังนี้
เห็นชอบ
9 เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง
๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. ผมขอพักการประชุมเป็น ๓๐ นาที ตั้งแต่เวลา
๑๐.๐๐ – ๑0.๓๐ น. ก่อนจะประชุมพิจารณาในวาระต่อไป และขอให้เข้าห้องประชุม
อีกครั้งเวลา ๑0.๓๐ น. ขอให้รักษาเวลา ขอเชิญพัก
********************** พักตั้งแต่เวลา ๑0.๐๐ – ๑0.๓๐ น.*********************
ขณะนี้เวลา ๑0.3๐ น. ขอเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ 3
ต่อไป
เรื่องที่เสนอเพือ่ พิจารณา
3.1 การกาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจาปีแต่ละสมัยและกาหนดสมัย
ประชุมสามัญสมัยแรก ของปีถัดไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายและวิธีการเกี่ยวกับการ
กาหนดสมัยประชุมสภาฯ ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ขอเชิญครับ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ กาหนดว่า
วรรคแรก ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลจะกาหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีให้
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอาเภอ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

~๓~

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)
ที่ประชุมสภาฯ
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)
นายงิ้ว ดีขุนทด
(มาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2)
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)
นายจรัส ดาขุนทด
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒)
นายประจวบ ดิษฐการ
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔)
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)
ที่ประชุมสภาฯ
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)
มติที่ประชุม

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)
นายชุณห์ เจริญ
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5)

ข้อ ๑๑ (๓) สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
ว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจาปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละ
สมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่วัน กับให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัย
แรกของปีถัดไปและมีกาหนดกี่วัน การกาหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบและแนวทางปฏิบัติให้สมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านได้รับทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ยังมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ สอบถามได้
ครับ
-ไม่มีถ้าไม่มี ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอการกาหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญครับ
(๑) การกาหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญมีกี่สมัย
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านนอก นายงิ้ว ดีขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
หมู่ที่ 2 ขอเสนอ ๔ สมัยครับ
ขอผู้รับรอง จานวน ๒ ท่านครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านนอก ผมนายจรัส ดาขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก หมู่ที่ ๒
ขอรับรองครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านนอก ผมนายประจวบ ดิษฐการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
หมู่ที่ ๔ ขอรับรองครับ
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
-ไม่มีถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบกาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลด่านนอก ๔ สมัย ครับ
เห็นชอบ กาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ดังนี้
เห็นชอบ
๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง
๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
เป็นอันว่า มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบกาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลด่านนอก เป็น ๔ สมัย ครับ
(๒) การกาหนดวันเริ่มประชุมแต่ละสมัยในปีนั้นเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนด
กี่วัน
ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอ วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญ ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านนอก ผมนายบุชุณห์ เจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
หมู่ที่ 5 ขอเสนอดังนี้

~๔~

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)
นายประวิทย์ สระขุนทด
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓)
นายชิด อยู่พันดุง
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1)
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)
ที่ประชุมสภาฯ
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)

สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ระหว่างวันที่
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ระหว่างวันที่
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ระหว่างวันที่
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ระหว่างวันที่
และมีกาหนดเวลา ๑๕ วัน ครับ
ขอผู้รับรอง จานวน ๒ ท่านครับ

1 – 15 ก.พ. 25๖3
๑๖ – ๓๐ เม.ย. 25๖3
10 – ๒4 ส.ค. 25๖3
16 – 30 ธ.ค. 25๖3

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านนอก ผมนายประวิทย์ สระขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
หมู่ที่ ๓ ขอรับรองครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านนอก ผมนายชิด อยู่พันดุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
หมู่ที่ 1 ขอรับรองครับ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ครับ
-ไม่มีเป็นอันว่า มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบ ดังนี้
สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ระหว่างวันที่
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ระหว่างวันที่
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ระหว่างวันที่
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ระหว่างวันที่
และมีกาหนดเวลา ๑๕ วัน ครับ

1 – 15 ก.พ. 25๖3
๑๖ – ๓๐ เม.ย. 25๖3
๙ – ๒๓ ส.ค. 25๖3
16 – 30 ธ.ค. 25๖3

๓) การกาหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไปเมื่อใด และมี
กาหนดกี่วัน
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)
นายจรัส ดาขุนทด
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2)

ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอ วันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี ๒๕64 พร้อม
กาหนดเวลาครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านนอก ผมนายจรัส ดาขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
หมู่ที่ 2 ขอเสนอกาหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรกของปี ๒๕64
ระหว่างวันที่ 1 – 15 ก.พ. 2564 และมีกาหนดเวลา ๑๕ วัน ครับ

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)
นายประจวบ ดิษฐการ
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)

ขอผู้รับรอง จานวน ๒ ท่านครับ

นายชิด อยู่พันดุง
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านนอก ผมนายประจวบ ดิษฐการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
หมู่ที่ 4 ขอรับรองครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านนอก ผมนายชิด อยู่พันดุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก หมู่ที่ 1
ขอรับรองครับ

~๕~

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)
ที่ประชุมสภาฯ
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)
มติที่ประชุม

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)ฯ

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)ฯ
นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์
(นายก อบต.ด่านนอก)

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ครับ
-ไม่มีถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบ วันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย
แรก ปี ๒๕64 พร้อมกาหนดเวลา ๑๕ วัน ครับ
เห็นชอบ กาหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2564 พร้อม
กาหนดเวลา 15 วัน ดังนี้
เห็นชอบ
๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง
๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
เป็นอันว่า มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบการกาหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัย
สามัญสมัยแรก ปี ๒๕64 ระหว่างวันที่ 1 – 15 ก.พ. 2564 และมีกาหนดเวลา
๑๕ วัน ครับ
3.2 ญัตติเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564 )เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
2 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2564 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
ต่อสภาองค์การบริหารหารส่วนตาบลด่านนอก ในลาดับต่อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหาร กิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล และมาตรา ๖๙/๑ การ
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่ า วสาร ทั้ ง นี้ ให้ เป็ น ไปตาม กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการนั้ น และ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) การจัด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของตนเอง และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ซึ่งได้กาหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจาก
เงิน สะสมในช่ วงของแผนนั้ น ซึ่ ง ปั จ จุ บั น องค์ การบริห ารส่ วนต าบลด่ านนอก ได้
ดาเนิ น การจัด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เสร็ จ เรีย บร้อ ยแล้ ว
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
มีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 22

~๖~

นางสาวรุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)
ที่ประชุมสภาฯ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑
– ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกได้ โดยพิจารณา
บรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณจากเงินสะสม โดยได้
ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
“ ข้ อ 22 เพื่ อประโยชน์ข องประชาชน การเพิ่ มเติม แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น ให้ อ งค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพิ่มเติม สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่ อแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น ที่ เพิ่ ม เติ ม ได้ รับ ความเห็ น ชอบแล้ ว ให้ ส่ ง แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ดังกล่าวให้ผู้ บริห ารท้อ งถิ่ นประกาศใช้ พร้อ มทั้ ง ปิดประกาศให้ ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”
สาหรับรายละเอียดต่าง ๆ จะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงต่อไปครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สาหรับรายละเอียดโครงการ ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้วนะคะ โดยมีโครงการที่
เปลี่ยนแปลง ดังนี้
โครงการเดิม
1. โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรีต เสริ ม เหล็ ก สายจากหมู่ บ้ านไปทางทิ ศ เหนื อ –
ป่าเจียบกลาง หมู่ที่ 3 บ้านน้อย ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
งบประมาณปี 2562 จานวน 300,000 บาท
งบประมาณปี 2564 จานวน 495,000 บาท
โครงการที่เปลี่ยนแปลง
1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือ – ป่าเจียบกลาง หมู่
ที่ 3 บ้ านน้ อย ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรื อ ปริ ม าตรหิ น คลุ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 2,470.00 ลู ก บาศก์ เมตร ตามแบบ
มาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกกาหนด
งบประมาณปี 2562 จานวน 300,000 บาท
งบประมาณปี 2563 จานวน 500,000 บาท
งบประมาณปี 2564 จานวน 500,000 บาท
งบประมาณปี 2565 จานวน 500,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มอีกหรือไม่ครับ
-ไม่มี-
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นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)ฯ
นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์
(นายก อบต.ด่านนอก)

ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564 )
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
มติที่ประชุมเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564 ) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
เห็นชอบ
๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง
๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
3.3 ญัตติเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564 )เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2564 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
ต่อสภาองค์การบริหารหารส่วนตาบลด่านนอก ในลาดับต่อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ การบริห ารส่ วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ ไ ข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหาร กิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล และมาตรา ๖๙/๑ การ
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒
มาตรา ๑ ๖ (๑ ) การจั ด ท าแผน พั ฒ น าท้ องถิ่ น ขอ งตน เอ ง และระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ซึ่งได้กาหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจาก
เงิน สะสมในช่ วงของแผนนั้ น ซึ่ ง ปั จ จุ บั น องค์ การบริห ารส่ วนต าบลด่ านนอก ได้
ดาเนิ น การจัด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เสร็ จ เรีย บร้อ ยแล้ ว
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
มีค วามจาเป็ น ที่ จะต้อ งเปลี่ย นแปลงแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น ดัง กล่าว เพื่ อ ประโยชน์ข อง
ประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้ อ
22/1
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑
– ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถ
ตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
ได้ โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณจาก
เงินสะสม โดยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

~๘~

นางสาวรุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

“ ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น
อานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่ง ร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิ จารณาตามมาตรา
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้ บริห ารท้อ งถิ่ นประกาศใช้ พร้อ มทั้ ง ปิดประกาศให้ ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”
สาหรับรายละเอียดต่าง ๆ จะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงต่อไปครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สาหรับรายละเอียดโครงการ ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้วนะคะ โดยมีโครงการที่
เพิ่มเติม ดังนี้
แผนงานเคหะและชุมชน
1. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
งบประมาณปี 2565 จานวน 270,000 บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากถนนลาดยางบ้านละเลิงพิมาน – กุดม่วง ถึง
นานายฉลวย สุขขุนทด บ้านละเลิงพิมานหมู่ที่ 1
งบประมาณปี 2565 จานวน 40,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านอาจารย์สมนึก – นานายสุชาติ บ้านละเลิง
พิมาน หมู่ที่ 1
งบประมาณปี 2564 จานวน 110,000 บาท
3. โครงการก่ อ สร้ า งถนนหิ น คลุ ก สายถนนหลวงสายด่ า นขุ น ทด – หนองสรวง
(2148) – ลาห้วยนาร่อง บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4
งบประมาณปี 2564 จานวน 337,000 บาท
4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยการปูผิวลาดยางAC
ทับหน้า บ้านด่านนอกหมู่ที่ 4
งบประมาณปี 2565 จานวน 500,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองละมั่ง – ทานบพระ บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4
งบประมาณปี 2564 จานวน 285,000 บาท
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกถนนสายด่านนอก – บ้านวัง
ไปทางทิ ศ ใต้ (ด่ า นหลั ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลด่ า นนอก) – สามแยกถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก บ้านด่าน
นอก หมู่ที่ 4
งบประมาณปี 2565 จานวน 390,000 บาท
7. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นางสาเภา – ไร่นางเกสร บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4
งบประมาณปี 2564 จานวน 40,000 บาท
8. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านข้ างโรงเก็บพั สดุองค์ การบริหารส่วน
ตาบลด่านนอก บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4
งบประมาณปี 2565 จานวน 40,000 บาท

~๙~

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)
ที่ประชุมสภาฯ
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)

9. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากสามแยกสระประปาประจาหมู่บ้านไปทางทิ ศ
ตะวันตก – สามแยกถนนบ้านน้อย บ้านมะขามน้อยหมู่ที่ 5
งบประมาณปี 2564 จานวน 500,000 บาท
งบประมาณปี 2565 จานวน 500,000 บาท
แผนงานการเกษตร
1. โครงการขุดเหมืองส่งน้า บ้านน้อย หมู่ที่ 3
งบประมาณปี 2564 จานวน 465,000 บาท
2. โครงการขุดลอกสระเก็บน้าท่าโพธ์ บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4
งบประมาณปี 2563 จานวน 364,000 บาท
3. โครงการขุดลอกลาห้วยนาร่อง บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4
งบประมาณปี 2563 จานวน 360,000 บาท
4. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1
งบประมาณปี 2563 จานวน 250,000 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์การบริหารส่วนตาบลด่าน
นอก อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณปี 2563 จานวน 250,000 บาท
แผนงานสาธารณสุข
1. โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
งบประมาณปี 2563 จานวน 15,000 บาท
2. โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
งบประมาณปี 2561 จานวน 500,000 บาท
งบประมาณปี 2563 จานวน 200,000 บาท
งบประมาณปี 2564 จานวน 200,000 บาท
งบประมาณปี 2565 จานวน 300,000 บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. โครงการจ้างเหมาจัดทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี
งบประมาณปี 2563 จานวน 200,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มอีกหรือไม่ครับ
-ไม่มีถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564 )
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
มติที่ประชุมเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564 ) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
เห็นชอบ
๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง
๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

~ ๑๐ ~

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
ประธานสภาฯ
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๔
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)
นายสาราญ พินิจ
(ปลัด อบต.ด่านนอก)

ที่ประชุมสภาฯ
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯ)

ขณะนี้เวลา ๑๒.0๐ น. ผมขอพักการประชุมเป็น ๑ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา
๑๒.0๐ – ๑๓.0๐ น. ก่อนจะประชุมพิจารณาในวาระต่อไป และขอให้เข้าห้องประชุม
อีกครั้งเวลา ๑๓.0๐ น. ขอให้รักษาเวลา ขอเชิญพัก
********************** พักตั้งแต่เวลา ๑๒.0๐ – ๑๓.0๐ น.*********************
ขณะนี้เวลา ๑3.0๐ น. ขอเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุมเพื่อพิจารณาในวาระอื่น ๆ
ต่อไป
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีข้อจะเสนอแนะหรือไม่ครับ
เนื่องด้วย วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นวันท้องถิ่นไทย ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วม
กิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ส่วนรายละเอียดการจัดกิจกรรม จะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้งครับ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก เรื่อง กาหนดพื้นที่ควบคุมเหตุราคาญ
ด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษอากาศในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จากฝุ่นละอองขนาด
เล็ก (PM 2.5 ) ก่อให้เกิดเหตุราคาญเป็นบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ประชาชน อาศัยอานาจตามความในมาตรา 28/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการสาธารสุข ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2560 ประกอบข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุราคาญ พ.ศ.2561 เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี้
1. ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุราคาญ
2. ในแหล่งกาเนิด ดังต่อไปนี้ เป็นแหล่งก่อเหตุราคาญในพื้นที่ ตามข้อ 1
2.1 การเผาในที่โล่ง ได้แก่ การเผาหญ้า เผาตอซังข้าว และเผาขยะ เป็นต้น เว้นแต่
การเผาวัสดุในพิธีกรรมตามจารีตประเพณี
2.2 กิจกรรมก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต้อปัญหามลพิษทางอากาศ
3. ให้ผู้ก่อเหตุราคาญตาม ข้อ 2 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการป้องกัน
และระงับเหตุราคาญ ดังนี้
3.1 ห้ามเผาในที่โล่งในพื้นที่เหตุราคาญ
3.2 งดการจุดธูป ในสถานที่สาคัญที่มีการจุดธูปเทียนมาก
4. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารสุข (ฉบับที่
3) พ.ศ.2560
5. ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก และบริเวณที่กาหนดเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุราคาญ
และเมื่อได้แจ้งให้ผู้ก่อเหตุราคาญและเมื่อได้แจ้งให้ผู้ก่อเหตุราคาญรับทราบแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
- รับทราบ –
ผมขอนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ครับ
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีข้อจะเสนอแนะหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณสมาชิก อบต.ด่านนอก ทุกท่านและขอขอบคุณคณะผู้บริหาร

~ ๑๑ ~

ปิดประชุม

พนักงานทุกท่าน ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดการประชุม ครับ
เวลา 15.00 น.

(ลงชื่อ) สาราญ พินิจ
จดรายงานการประชุม
(นายสาราญ พินิจ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
- คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ) งิ้ว ดีขุนทด
(ลงชื่อ) จรัส ดาขุนทด
(ลงชื่อ) บุญมี เทียงจันทึก
(นายงิ้ว ดีขุนทด)
(นายจรัส ดาขุนทด )
( นายบุญมี เที่ยงจันทึก)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) เสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก

