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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่   ๑   ประจ าปี 25๖๒    
ครั้ง  1/๒๕๖๒ 

วันที่  12  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 25๖๒ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

10 นายบุญมี เทียงจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 4 บุญมี เทียงจันทึก  
1๑ นายชุนห์ เจริญ ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ชุนห์ เจริญ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์ นายก อบต. สมพงษ์ ไกรฤกษ์  
2 นายคฑาวุธ ไกรฤกษ์ รองนายก อบต. คฑำวุธ ไกรฤกษ์  
3 นายประมูล ดานขุนทด รองนายก อบต. ประมูล ดำนขุนทด  
4 นายสมศักดิ์ ดงสันเทียะ เลขานุการฯ สมศักดิ์ ดงสันเทียะ  
5 นางฉันทนา พระเดชพงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง ฉันทนำ พระเดชพงษ์  
6 นายปัณณทัต นอขุนทด ผู้อ านวยการกองช่าง ปัณณทัต นอขุนทด  
7 นางกนกลักษณ์ แดดขุนทด หัวหน้าส านักงานปลัด กนกลักษณ์ แดดขุนทด  
8 นางสาวรุ่งกานต์ ไกรฤกษ์ นักพัฒนาชุมชน รุ่งกำนต์ ไกรฤกษ์  
9 นางสาววัชราภรณ ์ เชื้อขุนทด นักจัดการงานทั่วไป วัชรำภรณ ์ เชื้อขุนทด  

10 นางสาวอัญชลินทร์ ปัญจะศรี นักวิชาการพัสดุ อัญชลินทร์ ปัญจะศรี  
11 นางสาวปรินดา ดิกขุนทด บุคลากร ปรินดำ ดิกขุนทด  
12 นายประดิษฐ์  สารจันทร์ นักป้องกันฯ ประดิษฐ สำรจันทร์  
13 นางสาวรุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด นักวิเคราะห์ฯ รุ่งทิพย์   พิมพ์ขุนทด  
๑๔ นางสาวอุษา นนท์ขุนทด เจ้าพนักงานธุรการ อุษำ นนท์ขุนทด  
๑๕ นางสุดารัตน์  พ่ึงสูงเนิน นักจัดเก็บรายได้ฯ สุดำรัตน์ พ่ึงสูงเนิน  
16 นางประอรรัตน์ ดางขุนทด ลูกจ้างประจ า ประอรรัตน์  ดำงขุนทด  
๑๗ นางแตงอ่อน อินทาพันธ์ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก แตงอ่อน อินทำพันธ์  
๑๘ นางนุชลีย์ นุขุนทด ครูผู้ดูแลเด็ก นุชลีย ์ นุขุนทด  
๑๙ นางสมสอน ยศสันเทียะ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก สมสอน ยศสันเทียะ  
๒๐ นางสาวพะเยาว์ เดิงขุนทด ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก พะเยำว์ เดิงขุนทด  
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เปิดประชุมเวลา  09.๓0 น. 
นายส าราญ  พินิจ  บัดนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก    ได้มาลงชื่อและเข้านั่งในที่ 
เลขานุการสภาฯ ประชุมทั้ง  1๒  ท่าน  ครบองค์ประชุมแล้ว   ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเปิดประชุม

เพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ      
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี  ๑  
ประจ าปี ๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ             ขอให้  สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน  ได้พิจารณาบันทึกการประชุมสภา  อบต.                          
ประธานสภาฯ  ด่านนอก  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  ตามบนัทึกรายงานการประชุมเอกสารที่ได้แจกให้ทราบ  และ
ขอมติที่ประชุมในการรับรอง 

มติที่ประชุม            เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ด่านนอก สมัยสามัญ   
                                         สามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑   

                                         ดังนี ้
เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   ๑  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขณะนี้เวลา  ๑๐.๐๐ น. ผมขอพักการประชุมเป็น ๓๐ นาที ตั้งแต่เวลา  
ประธานสภาฯ      ๑๐.๐๐ – ๑0.๓๐ น. ก่อนจะประชุมพิจารณาในวาระต่อไป และขอให้เข้าห้องประชุม 
     อีกครั้งเวลา ๑0.๓๐ น. ขอให้รักษาเวลา ขอเชิญพัก 
  ********************** พักตั้งแต่เวลา ๑0.๐๐ – ๑0.๓๐ น.********************* 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 

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

นายเสน่ห์   อ่องสันเทียะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายและวิธีการเกี่ยวกับการ 
ประธานสภาฯ   ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 
นายส าราญ  พินิจ   พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เลขานุการสภาฯ   เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๕๓  ก าหนดว่า  

   วรรคแรก ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

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

นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบและแนวทางปฏิบัติให้สมาชิกสภาฯ ทุก
ประธานสภาฯ   ท่านไดร้ับทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ยังมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ สอบถามได้ 
    ครับ 
ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มี- 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ถ้าไม่มี ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญครับ 
ประธานสภาฯ 
    (๑) การก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญมีก่ีสมัย 
นายจรัส  ดาขุนทด   เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2   ด่านนอก  นายจรัส  ดาขุนทด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
    หมู่ที่  2  ขอเสนอ ๔ สมัยครับ 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่านครับ 
ประธานสภาฯ           
นายงิ้ว  ดีขุนทด    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒  ด่านนอก ผมนายงิ้ว  ดีขุนทด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก หมู่ที่ ๒ 
    ขอรับรองครับ 
นายบุญมี  เที่ยงจันทึก  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔  ด่านนอก ผมนายบุญมี  เที่ยงจันทึก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
    หมู่ที่ ๔  ขอรับรองครับ 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุมสภาฯ    -ไม่มี- 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ     ส่วนต าบลด่านนอก  ๔ สมัย ครับ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ดังนี้ 
เห็นชอบ   ๙  เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ    - เสียง 
งดออกเสียง   ๑ เสียง  (ประธานสภาฯ) 

 

นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  เป็นอันว่า มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ   ส่วนต าบลด่านนอก  เป็น ๔  สมัย ครับ 

(๒) การก าหนดวันเริ่มประชุมแต่ละสมัยในปีนั้นเริ่มเม่ือใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนด 
กี่วัน 

นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอ วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญ ครับ 
ประธานสภาฯ  
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นายบุญมี เทียงจันทึก  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔  ด่านนอก  ผมนายบุญมี เทียงจันทึก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   
    หมู่ที่ ๔ ขอเสนอดังนี้ 
     สมัยสามัญ สมัยที่ 1   ระหว่างวันที่  1 – 15  ก.พ. 25๖๒ 
     สมัยสามัญ สมัยที่ ๒   ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๓๐ เม.ย. 25๖๒ 
     สมัยสามัญ สมัยที่ ๓   ระหว่างวันที่   ๙ –  ๒๓  ส.ค. 25๖๒ 
     สมัยสามัญ สมัยที่ ๔   ระหว่างวันที่  16 – 30  ธ.ค. 25๖๒   

และมีก าหนดเวลา ๑๕ วัน ครับ      
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ  ขอผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่านครับ 
ประธานสภาฯ  
นายประมวล  เดือยขุนทด  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓  ด่านนอก  ผมนายประมวล  เดือยขุนทด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน

นอก หมู่ที่ ๓  ขอรับรองครับ 
นายประวิทย์ สระขุนทด  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓  ด่านนอก  ผมนายประวิทย์ สระขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก    
    หมู่ที่ ๓  ขอรับรองครับ 
 

นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุมสภาฯ    -ไม่มี- 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  เป็นอันว่า มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบ ดังนี้ 
ประธานสภาฯ    สมัยสามัญ สมัยที่ 1   ระหว่างวันที่  1 – 15  ก.พ. 25๖๒ 
     สมัยสามัญ สมัยที่ ๒   ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๓๐ เม.ย. 25๖๒ 
     สมัยสามัญ สมัยที่ ๓   ระหว่างวันที่   ๙ –  ๒๓  ส.ค. 25๖๒ 
     สมัยสามัญ สมัยที่ ๔   ระหว่างวันที่  16 – 30  ธ.ค. 25๖๒   
     และมีก าหนดเวลา ๑๕ วัน ครับ 
 

๓) การก าหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไปเมื่อใด และมี
ก าหนดกี่วัน 

  

นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอ วันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี ๒๕6๓ พร้อม 
ประธานสภาฯ   ก าหนดเวลาครับ 
นายประมวล เดือยขุนทด  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓  ด่านนอก  ผมนายประมวล  เดือยขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก    

หมู่ที่ ๓ ขอเสนอก าหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรกของปี ๒๕6๓  
ระหว่างวันที่ 1 – 15 ก.พ. 256๓  และมีก าหนดเวลา ๑๕ วัน ครับ 

 

นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่านครับ 
ประธานสภาฯ  
นายชิด  อยู่พันดุง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  ด่านนอก  ผมนายชิด  อยู่พันดุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก หมู่ที่ 1 
    ขอรับรองครับ 
 



~ ๕ ~ 

 
นายจรัส  ดาขุนทด  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒  ด่านนอก ผมนายจรัส  ดาขุนทด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  หมู่ที่  
    ๒  ขอรับรองครับ 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มี- 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบ วันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย 
ประธานสภาฯ  แรก ปี ๒๕6๓ พร้อมก าหนดเวลา ๑๕ วัน ครับ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก ปี 256๓ พร้อม 

ก าหนดเวลา 15 วัน  ดังนี ้
เห็นชอบ  ๙  เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   ๑  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  เป็นอันว่า มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบการก าหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยประธานสภา
ฯ สามัญสมัยแรก ปี ๒๕6๓  ระหว่างวันที่ 1 – 15 ก.พ. 256๓   และมีก าหนดเวลา  

    ๑๕ วัน ครับ 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีข้อจะเสนอแนะหรือไม่ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์ (๑) ตามหนังสือที่อ าเภอด่านขุนทด ที่ นม.๐๐๒๓.๑๖/ว.๔๗๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม 
(นายก อบต.ด่านนอก) ๒๕๖๒เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.

๒๕๖๒ด้วยจังหวัดนคราชสีมาแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยขอให้จังหวัดด าเนินการดังนี้ 
๑. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนหรือช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งนี้ ตามหน้าที่
และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น วาง
ตนเป็นกลางทางการเมืองโดยเคร่งครัด และไม่สนับสนุนหรือช่วยเหลือพรรคการเมือง
หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าทางใด ๆ เนื่องจากเป็นความผิดและมี
บทก าหนดโทษ ตามมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๑๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๑ ซ่ึง
ก าหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระท าการใด 
ๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง และก าหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สอบหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 
๓. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทราบถึงความผิดและบทก าหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.
๒๕๖๑ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพ่ือมิให้กระท าความผิดซึ่งมีบท
ก าหนดโทษตามกฎหมายดังกล่าว 



~ ๖ ~ 

 
(๒) ตามหนังสือ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๕/ว.๔๗ ลงวันที่ 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๒  เรื่อง ก าหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษในปี ๒๕๖๒ 
ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า
เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพสกนิกรในทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ และร่วมถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเวลาของพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกได้อย่างสมพระเกียรติ จึงมีมติ ดังนี้ 
๑.ก าหนดให้วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษใน
ปี ๒๕๖๒ อีก ๑ วัน 
๒. ในส่วนขิงรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง 
ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการ
ก าหนดเป็นให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีต่อไป 
๓. ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจ าเป็นหรือ
ราชการส าคัญในวันหยุดดังกล่าวโดยได้ก าหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิก
หรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้า
หน่วยงานนั้นพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการและไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน 
ก าหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

  เดือน เมษายน 
  ๖ เมษายน ๒๕๖๒  พิธีพลีกรรม ตักน้ าทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
  ๘ – ๙ เมษายน ๒๕๖๒ พิธีปลุกเสกน้ าทุกจังหวัดพร้อมกัน 

 ๑๘ – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ พิธีปลุกเสกน้ ารวมที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

 ๒๒ – ๒๓ เมษายน พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ 
 เดือนพฤษภาคม 
 ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จบวงสรวง 
 ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เชิญพระสุพรรณบัฏเข้าวัง ประกาศการบรมราชาภิเษก 

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  มีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ า ตั้งแต่การบรมราชาภิเษก  
       การถวายพระพร ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก สักการะ   
       พระบรมอัฐิ เฉลิมพระแทนบรรจถรณ์ 

  ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ช่วงเชา้จะเฉลิมพระปรมาภิไธย ขณะที่ช่วงเย็นเสด็จเลียบ 
       พระนคร 

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เสด็จออกให้ประชาชนและคณะทูตเข้าเฝ้า 
(๓) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางก็เร่งด าเนินการ ใกล้เสร็จแล้วและสามารถใช้งานได้
แล้ว 
 (๔)  โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  การด าเนินโครงการต้องรอการเขียนแบบจากกองช่าง 
เนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับการรับรองแบบ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกใน
ส่วนของกองช่าง ไม่สามารถรับรองแบบได้ จ าเป็นต้องหาหน่วยงานอื่นรับรองแบบงาน
ก่อสร้าง 
 
 



~ ๗ ~ 

 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขณะนี้เวลา  ๑๒.๓๐ น. ผมขอพักการประชุมเป็น ๑  ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา  
ประธานสภาฯ      ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ก่อนจะประชุมพิจารณาในวาระต่อไป และขอให้เข้าห้องประชุม 
     อีกครั้งเวลา ๑๓.๓๐ น. ขอให้รักษาเวลา ขอเชิญพัก 
  ********************** พักตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.********************* 

 
ปิดประชุม     เวลา   1๖.๔5  น. 
 
 

              (ลงชื่อ)   ส าราญ พินิจ      จดรายงานการประชุม 
                                   (นายส าราญ   พินิจ) 

                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 

- 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) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 


