
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

สมัยประชุมสำมัญ   สมัยที่   4   ประจ ำปี 25๖2 
ครั้งที ่ 1 

วันที่  ๒3  เดือน ธันวำคม  พ.ศ. 25๖๒ 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

ผู้มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 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.หมู่ที่ 1 ชิด                 อยู่พันดุง  
5 นำยจรัส ดำขุนทด ส.อบต.หมู่ที่ 2 จรัส ดำขุนทด  
6 นำยงิ้ว ดีขุนทด ส.อบต.หมู่ที่ 2 งิ้ว ดีขุนทด  
7 นำยประวิทย์ สระขุนทด ส.อบต.หมู่ที่ 3 ประวิทย์ สระขุนทด  
8 นำยประมวล เดือยขุนทด ส.อบต.หมู่ที่ 3 ประมวล เดือยขุนทด  
9 นำยประจวบ ดิษฐกำร ส.อบต.หมู่ที่ 4 ประจวบ ดิษฐกำร  

10 นำยบุญมี เทียงจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 4 บุญมี เทียงจันทึก  
11 นำยชุนห์ เจริญ ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ชุนห์ เจริญ  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยสมพงษ์ ไกรฤกษ์ นำยก อบต. สมพงษ์ ไกรฤกษ์  
2 นำยคฑำวุธ ไกรฤกษ์ รองนำยก อบต. คฑำวุธ ไกรฤกษ์  
3 นำยประมูล ดำนขุนทด รองนำยก อบต. ประมูล ดำนขุนทด  
4 นำยสมศักดิ์ ดงสันเทียะ เลขำนุกำรฯ สมศักดิ์ ดงสันเทียะ  
5 นำงสำววนิดำ ถีสูงเนิน รองปลัด อบต. วนิดำ ถีสูงเนิน  
6 นำงฉันทนำ พระเดชพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ฉันทนำ พระเดชพงษ์  
7 นำยปัณณทัต นอขุนทด ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ปัณณทัต นอขุนทด  
8 นำงกนกลักษณ์ แดดขุนทด หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด กนกลักษณ์ แดดขุนทด  
9 นำงสำวรุ่งกำนต์ ไกรฤกษ์ นักพัฒนำชุมชน รุ่งกำนต์ ไกรฤกษ์  

10 น.ส.วชัรำภรณ ์ เชื้อขุนทด นักจัดกำรงำนทั่วไป วัชรำภรณ ์ เชื้อขุนทด  
11 น.ส.อัญชลินทร์ ปัญจะศรี นักวิชำกำรพัสดุ อัญชลินทร์ ปัญจะศรี  
12 นำงสำวปรินดำ ดิกขุนทด นักทรัพยำกรบุคคล ปรินดำ ดิกขุนทด  
13 นำยประดิษฐ์  สำรจันทร์ นักป้องกันฯ ประดิษฐ์ สำรจันทร์  
๑๔ นำงสำวรุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด นักวิเครำะหฯ์ รุ่งทิพย์   พิมพ์ขุนทด  
๑๕ นำงสำวอุษำ นนท์ขุนทด เจ้ำพนักงำนธุรกำร อุษำ นนท์ขุนทด  
16 นำงสุดำรัตน์  พ่ึงสูงเนิน นักจัดเก็บรำยได้ฯ สุดำรัตน์ พ่ึงสูงเนิน  
17 นำงสำวจนัทร์จิรำ ปรำณตีพลกรัง นักวิชกำรกำรเงินฯ จันทร์จิรำ ปรำณีตพลกรัง  
18 นำงประอรรัตน์ ดำงขุนทด ลูกจ้ำงประจ ำ ประอรรัตน์  ดำงขุนทด  
19 นำงนุชลีย์   นุขุนทด ครูผู้ดูแลเด็ก นุชลีย์   นุขุนทด  
20 นำงแตงอ่อน อินทำพันธ์ ผู้ดูแลเด็ก แตงอ่อน อินทรำพันธ์  
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เริ่มประชุมเวลำ   09.30 น. 
นำยส ำรำญ  พินิจ  บัดนี้ มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก    ได้มำลงชื่อและเข้ำนั่งในที่ 
เลขำนุกำรสภำฯ ประชุมทั้ง  ๑๐  ท่ำน  ครบองค์ประชุมแล้ว   ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกอ่ำนประกำศก ำหนดสมัยประชุมและประกำศเรียกประชุม
สภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 4  แล้วกล่ำวเปิดประชุมสภำ ฯ ตำมระเบียบวำระกำรประชุม
ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี  
ประธำนสภำ ฯ   ๒๕๖๒  
   
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ตำมท่ีได้ก ำหนดสมัยประชุมสภำฯ ประจ ำปี 2562 ไว้ในครำวประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 
กุมภำพันธ์  2562 โดยได้ก ำหนดกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี 2562 มี
ก ำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 ธันวำคม  2562 
   อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)   พ.ศ.๒๕๕4 จึงเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลด่ำนนอก สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี ๒๕62 ระหว่ำงวันที่ 16 – 30 
ธันวำคม  2562   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  ๑,2  
ประจ าปี ๒๕๖2  เม่ือวันที่  9  สิงหาคม  ๒๕๖2 และวันที่ 21   สิงหาคม 2562 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ             ขอให้  สมำชิกสภำ อบต. ทุกท่ำน  ได้พิจำรณำบันทึกกำรประชุมสภำ  อบต.                          
ประธำนสภำฯ  ด่ำนนอก  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๑2 เมื่อ
วันที่ 9  เดือนสิงหำคม  ๒๕๖2  และวันที่  21   เดือนสิงหำคม 2562  ตำมบันทึก
รำยงำนกำรประชุมเอกสำรที่ได้แจกให้ทรำบ  และขอมติที่ประชุมในกำรรับรอง 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ           มีสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไขรำยงำนกำรสมัยสำมัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖2   
(ประธำนสภำ อบต.)           เมื่อวันที่ 9  เดอืนสิงหำคม  25๖2 และ ครั้งทีี 2 เมื่อวันที่ 21  เดือนสิงหำคม ขอ      
                                         เชิญครับ 
มติที่ประชุม            เห็นชอบ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ อบต.ด่ำนนอก สมัยสำมัญ   
                                         สำมัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี  ๒๕๖2  เมื่อวันที่ 9  เดือนสิงหำคม ๒๕๖2   

                                         และ ครั้งท่ี  2 เมื่อวันที่  21   เดือนสิงหำคม 2562  ดังนี้ 
เห็นชอบ  9  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   ๑  เสียง  (ประธำนสภำฯ) 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
     3.1 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565)  
      เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1 ประจ าปี  2562  
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ  ขอเชิญ ท่ำนนำยก อบต.ด่ำนนอก ชี้แจงข้อระเบียบและรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
(ประธำนสภำ อบต.) และ ได้ชี้แจงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 
นำยสมพงษ์ ไกรฤกษ์ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำนครับ ส ำหรับกำร 
(นำยก อบต.ด่ำนนอก) ประชุมในวันนี้เป็นกำรขอควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 

2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2562  จ ำนวน 6 โครงกำร ส ำหรับ
รำยละเอียด ผมจะให้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน เป็นผู้ชี้แจงรำยละเอียดต่อไปครับ 

น.ส.รุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด  ดิฉันขอน ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทรำบดังนี้คะ 
(นักวิเครำะห์ฯ)   ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๔ 
กำรแก้ไขกำรเพ่ิมเติมหรือกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำ 
“ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชำชน กำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้เป็น
อ ำนำจ ของคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น ส ำหรับกรณีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้
ผู้บริหำรท้องถิ่น เสนอร่ำง แผนพัฒนำท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงต่อสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อนเมื่อแผนพัฒนำ ท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่งได้รับควำม
เห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำวให้ผู้บริหำร 
ประกำศใช้ พร้อม ทั้งปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้” 
“ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีกำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงกำร พระรำชด ำริ รัฐพิธีนโยบำยรัฐบำล และนโยบำยกระทรวงมหำดไทย ให้เป็น
อ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น ส ำ หรับกรณีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ผู้บริหำร
ท้องถิ่น เสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงต่อสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อน และเมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ 
เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกำศให้ประชำชนทรำบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับควำมเห็นชอบกำรเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำว” 
ส ำหรับรำยละเอียดโครงกำรตำมท่ีแจกให้สมำชิกทุกท่ำนแล้วค่ะ 

    ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
โครงกำรเดิม 
1. โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกบ้ำนนำงส ำริด ดือขุนทด – บ้ำน

นำยค ำหนัก ดีขุนทด หมู่ที่ 1 บ้ำนละเลิงพิมำน ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 
65.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร งบประมำณปี 2564 จ ำนวน 155,000 บำท 

2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก สำยนำนำยพองไปทำงทิศเหนือ – นำนำงปุ้ย หมู่ที่ 
2 บ้ำนพระหัวบึง ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 400.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 
เมตร งบประมำณปี 2565 จ ำนวน 264,000 บำท 

3. โครงกำรปรับปรุงถนนหินคลุก สำยถนนหลวง 2148 ไปทำงทิศเหนือ – สระ
ละเลิงยำยเมือง หมู่ที่ 4 บ้ำนด่ำนนอก ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 500.00 
เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมำณปี 2563 จ ำนวน 331,000 บำท 



4. โครงกำรปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สำยประปำหมู่บ้ำนไปทำงทิศเหนือ – ที่
ทิ้งขยะสำธำรณะ บ้ำนมะขำมน้อย หมู่ที่ 5 กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 2,000 เมตร 
หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 1,200.00 ลูกบำศก์เมตร ผิว
จรำจรเดิมปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น หินคลุกเสริมใหม่ปรับเกลี่ยแต่งและบด
อัดแน่น พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบท่ีองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกก ำหนด งบประมำณปี 2562 จ ำนวน 336,000 บำท 
งบประมำณปี 2563 จ ำนวน 496,000 บำท งบประมำณปี 2564 จ ำนวน 
469,000 บำท 

5. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก จำกถนนลำดยำง สำยบ้ำนละเลิงพิมำน – บ้ำนกุด
ม่วง ข้ำงบ้ำนนำยชวน เดิงขุนทดไปทำงทิศใต้ – สำมแยกหนองสะแก หมู๋ที่ 6 
บ้ำนหัวบ่อ ถนนกว้ำง 3.50 เมตร ยำว 1,450.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร 
- วำงท่อ คสล. อัดแรง มอก.ชั้น 3 ศก. 0.80 เมตร จ ำนวน 2 แถว แถวละ    

6 ท่อน รวม 12 ท่อน ดำดปำกท่อทั้งสองข้ำง หนำ 0.10 เมตร เทลีนหนำ 
0.10 เมตร 

- วำงท่อ คสล. อัดแรง มอก. ชั้น 3 ศก. 0.60 เมตร จ ำนวน 5 ท่อน ดำดปำก
ท่อทั้งสองข้ำงหนำ 0.10 เมตร เทลีนหนำ 0.10 เมตร 

งบประมำณปี 2565 จ ำนวน 844,000 บำท 
โครงกำรที่เปลี่ยนแปลง 
1. โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกบ้ำนนำงส ำริด ดือขุนทด – บ้ำน

นำยค ำหนัก ดีขุนทด หมู่ที่ 1 บ้ำนละเลิงพิมำน ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 
85.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 22.67 ตำรำง
เมตร ไม่มีไหล่ทำง ตำมแบบที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกก ำหนด 
งบประมำณปี 2563 จ ำนวน 196,000 บำท 

2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก สำยนำนำยพองไปทำงทิศเหนือ – นำนำงปุ้ย หมู่ที่ 
2 บ้ำนพระหัวบึง ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 600.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือปริมำณหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 360 ลูกบำศก์เมตร ตำมแบบท่ีองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกก ำหนด งบประมำณปี 2563 จ ำนวน 285,000 บำท 

3. โครงกำรปรับปรุงถนนหินคลุก สำยถนนหลวง 2148 ไปทำงทิศเหนือ – สระ
ละเลิงยำยเมือง หมู่ที่ 4 บ้ำนด่ำนนอก ถนนกว้ำง 3.50 เมตร ยำว 600.00 
เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมำณหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 315 ลูกบำศก์เมตร 
ตำมแบบท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกก ำหนด งบประมำณปี 2563 
จ ำนวน 249,000 บำท 

4. โครงกำรปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สำยประปำหมู่บ้ำนไปทำงทิศเหนือ – ทุ่ง
ด่ำน บ้ำนมะขำมน้อย หมู่ที่ 5 ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 3,370.00 เมตร 
หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 2,000 ลูกบำศก์เมตร ตำม
แบบที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกก ำหนด งบประมำณปี 2562 จ ำนวน 
336,000 บำท งบประมำณปี 2563 จ ำนวน 496,000 บำท งบประมำณปี 
2564 จ ำนวน 496,000 บำท  

5. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกจำกถนนลำดยำง สำยบ้ำนละเลิงพิมำน – บ้ำนกุด
ม่วง ข้ำงบ้ำนนำยชวน เดิงขุนทดไปทำงทิศใต้ – สำมแยกหนองสะแก หมู่ที่ 6 
บ้ำนหัวบ่อ ถนนกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 1,400.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 630 ลูกบำศก์เมตร ตำมแบบที่องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลด่ำนนอกก ำหนด งบประมำณปี 2563 จ ำนวน 499,000 บำท  
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- ปีงบประมำณ 2563 จ ำนวน 5 โครงกำร งบประมำณ 1,725,000 บำท 
- ปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 1 โครงกำร งบประมำณ    496,000 บำท 

 รวม  จ ำนวน 6 โครงกำร งบประมำณ 2,221,000 บำท 
นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ  มีสมำชิกท่ำนใดมีข้อซักถำมเกี่ยวกับร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
(ประธำนสภำฯ) (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  ประจ ำปี 2562 หรือไม่  

ถ้ำไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
      ท่ำนใดเห็นควรให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1 ประจ ำปี 2562  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

ประจ ำปี 2562  ด้วยคะแนนเสียง 
    -     เห็นชอบ   9   เสียง 

- ไม่เห็นชอบ   -    ไม่มี 
- งดออกเสียง   ๑ เสียง  (ประธำนสภำ) 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขณะนี้เวลำ  ๑1.๐๐ น. ผมขอพักกำรประชุมเป็น ๓๐ นำที ตั้งแต่เวลำ  
ประธำนสภำฯ      ๑1.๐๐ – ๑1.๓๐ น. ก่อนจะประชุมพิจำรณำในวำระต่อไป และขอให้เข้ำห้องประชุม 
     อีกครั้งเวลำ ๑1.๓๐ น. ขอให้รักษำเวลำ ขอเชิญพัก 
  ********************** พกัตั้งแตเ่วลำ ๑1.๐๐ – ๑1.๓๐ น.********************* 
นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขณะนี้เวลำ 11.30 น.สมำชกิสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกท่ำนเข้ำนั่งใน 
(ประธำนสภำฯ)   ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอด ำเนินกำรต่อไปครับ 

3.2.คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
นำยสมพงษ์  ไกรฤกษ์  ด้วยคณะกรรมกำรแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก จะหมด
(นำยก อบต.)   วำระลงในวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563  จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องคัดเลือก 

คณะกรรมกำรข้ึนใหม่ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ส ำหรับรำยละเอียด
จะให้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนเป็นผู้ชี้แจงต่อไปครับ 

นำงสำวรุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด ส ำหรับกำรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบ
(นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
ข้อ ๘ ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย  
(๑) ผู้บริหำรท้องถิ่น ประธำนกรรมกำร  
(๒) รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมกำร 
(๓) สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสำมคน กรรมกำร  
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสำมคน กรรมกำร  
(๕) ผู้แทนภำครำชกำรและ/หรือรัฐวิสำหกิจ ที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนไม่น้อย 
     กว่ำสำมคน กรรมกำร  
(๖) ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นที่ประชำคมท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่
ไม่เกินหกคน กรรมกำร  
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมกำรและเลขำนุกำร  
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(๘) หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรที่มีหน้ำที่จัดท ำแผน ผู้ช่วยเลขำนุกำร กรรมกำรตำมข้อ ๘    
     (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปีและอำจได้รับกำร  
     คัดเลือกอีกได้ 
และตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนนอก ที่ 34/2561 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก   ได้มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรที่มำจำกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก จ ำนวน 3 ท่ำน 
ดังนี้ 
1.นำยชุณห์  เจริญ  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 5 
2.นำยบุญมี  เที่ยงจันทึก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 4 
3.นำยประมวล  เดือยขุนทด สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 3 
ส ำหรับขั้นตอนต่อไปขอให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกได้ด ำเนินกำร
คัดเลือกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก เพื่อคัดเลือกเป็น
คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก ในล ำดับต่อไปค่ะ 

นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ส าหรับการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ขอให้ 
(ประธานสภาฯ) สมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการที่ละ 1 คน และขอผู้รับรอง 2 คน  เชิญเลือก

กรรมการคนที่  1  ครับ 
นำยจรัส  ดำขุนทด ผมนำยจรัส  ดำขุนทด  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 2  ขอ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 3) เสนอ  นำยชุณห์  เจริญ  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 5   
นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอสมำชิก รับรอง 2 ท่ำนครับ 
(ประธำนสภำฯ)  
นำยประจวบ ดิษฐกำร ผมนำยประจวบ ดิษฐกำร  สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 5  
(ส.อบต.หมู่ที่ 4) ขอรับรองครับ 
นำยงิ้ว  ดีขุนทด ผมนำยงิ้ว  ดีขุนทด  สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 2  
(ส.อบต.หมู่ที่ 2) ขอรับรองครับ 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอให้เชิญเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก เป็นคณะกรรมการ 
(ประธานสภาฯ) คนที่ 2  เชิญ ครับ 
นำยประมวล  เดือยขุนทด ผมนำยประมวล  เดือยขุนทด สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกหมู่ที่ 3 ขอ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 3)   เสนอนำยบุญมี  เทียงจันทึกครับ 
นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอสมำชิก รับรอง 2 ท่ำนครับ 
(ประธำนสภำฯ) 
นำยจรัส  ดำขุนทด ผมนำยจรัส  ดำขุนทด  สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 2  
(ส.อบต.หมู่ที่ 2) ขอรับรองครับ 
นำยประวิทย์ สระขุนทด ผมประวิทย์ สระขุนทด  สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 3  
(ส.อบต.หมู่ที่ 3) ขอรับรองครับ 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอให้เชิญเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก เป็นคณะกรรมการ 
(ประธานสภาฯ) คนที่ 3  เชิญ ครับ 
นำยประวิทย์  สระขุนทด ผมนำยประวิทย์ สระขุนทด สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกหมู่ที่ 3 ขอ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 3) เสนอนำยประมวล   เดือยขุนทด สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

หมูที่ 3 ครับ 
นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอสมำชิก รับรอง 2 ท่ำนครับ 
(ประธำนสภำฯ) 
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นำยชิด  อยู่พันดุง ผมนำยชิด อยู่พันดุง  สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 1  
(ส.อบต.หมู่ที่ 1) ขอรับรองครับ 
นำยชุณห์  เจริญ ผมนำยชุณห์ เจริญ  สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 5  
(ส.อบต.หมู่ที่ 5) ขอรับรองครับ 
นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ส ำหรับกำรคัดเลือกตัวแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก  
(ประธำนสภำฯ) สมำชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมกำร เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนคณะกรรมกำรพัฒนำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก ครบทั้ง 3 คนแล้ว ดังนี้ 
1. นำนชุณห์  เจริญ  สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 5 
2. นำยบุญมี  เทียงจันทึก สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 4 
3. นำยประมวล  เดือยขุนทด สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 3 
3.3.คัดเลือกคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ  ขอเชิญ ท่ำนนำยก อบต.ด่ำนนอก ชี้แจงข้อระเบียบและรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
(ประธำนสภำ อบต.) เกี่ยวกับกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ครับ 
นำยสมพงษ์  ไกรฤกษ์  ด้วยคณะกรรมกำรแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก จะหมด
(นำยก อบต.)   วำระลงในวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563  จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องคัดเลือก 

คณะกรรมกำรข้ึนใหม่ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ส ำหรับรำยละเอียด
จะให้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนเป็นผู้ชี้แจงต่อไปครับ 

นำงสำวรุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด ส ำหรับกำรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ประกอบด้วย  
 (๑) สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสำมคน 
 (๒) ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นที่ประชำคมท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน 
 (๓) ผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน 
 (๔) หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรที่คัดเลือกกันเองจ ำนวนสองคน 
 (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมกำรเลือก
กรรมกำรหนึ่งคนท ำหน้ำที่ประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรอีกหนึ่งคน ท ำหน้ำที่
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำร 
กรรมกำรตำมข้อ ๒๘ ให้มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปีและอำจได้รับกำรคัดเลือก
อีกได้  
ข้อ ๒๙ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
(๑) ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
(๒) ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
(๓) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นต่อ ผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยใน สิบห้ำวันนับแต่วัน
รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำว และต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำ ไม่น้อย
กว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี ” 
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร  
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ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจมอบให้หน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอก
ด ำเนินกำรหรือร่วม ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำได้โดยมีขั้นตอน 
ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 (๑) คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงข้อก ำหนด 
ขอบข่ำยและ รำยละเอียดของงำนที่จะมอบหมำยให้หน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอก 
ด ำเนินกำร เพื่อเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น  
 (๒) ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติข้อก ำหนด ขอบข่ำยและรำยละเอียดของงำน 
(๓) หน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกด ำเนินกำรหรือร่วมด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผล 
(๔) ให้หน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกที่ด ำเนินกำรหรือร่วมด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลรำยงำน ผลกำรด ำเนินกำรซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลต่อ
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลเพ่ือประเมินผล กำรรำยงำนผล เสนอควำมเห็น
ต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 
(5) ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิ่น และ
คณะกรรมกำร พัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น ให้ประชำชน ในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่
วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำม และประเมินผลดังกล่ำว และต้องปิดประกำศ
ไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อย ปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือน
ธันวำคมของทุกปี ” 
ข้อ ๓๑ เพ่ือประโยชน์ของประชำชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้กำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงมหำดไทยอำจจัด
ให้มกีำรติดตำมและประเมินผลกำร ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ตำมควำมเหมำะสม 
ส ำหรับขั้นตอนต่อไปขอให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกได้ด ำเนินกำร
คัดเลือกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก เพ่ือคัดเลือกเป็น
คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก ใน
ล ำดับต่อไปค่ะ 

นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ส าหรับการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ขอให้ 
(ประธานสภาฯ) สมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการที่ละ 1 คน และขอผู้รับรอง 2 คน  เชิญเลือก

กรรมการคนที่  1  ครับ 
นำยชิด  อยู่ดันดุง ผมนำยชิด อยู่พันดุง  สมำชิก อบต.หมู่ที่ 1  ขอเสนอ  นำยจรัส  ดำขุนทด  สมำชิก 
(ส.อบต.หมู่ที่ 1)   อบต.หมู่ที่ 2 ครับ 
นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอสมำชิก รับรอง 2 ท่ำนครับ 
(ประธำนสภำฯ)  
นำยประวิทย์ สระขุนทด ผมนำยประวิทย์ สระขุนทด  สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 3  
(ส.อบต.หมู่ที่ 3) ขอรับรองครับ 
นำยประจวบ ดิษฐกำร ผมประจวบ ดิษฐกำร  สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 4  
(ส.อบต.หมู่ที่ 4) ขอรับรองครับ 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอให้เชิญเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก เป็นคณะกรรมการ 
(ประธานสภาฯ) คนที่ 2  เชิญ ครับ 
นำยงิ้ว  ดีขุนทด ผมนำยงิ้ว  ดีขุนทด  สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกหมู่ที่ 2 ขอ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 2)   เสนอนำยชิด  อยู่พันดุง ครับ 
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นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอสมำชิก รับรอง 2 ท่ำนครับ 
(ประธำนสภำฯ) 
นำยประมวล เดือยขุนทด ผมนำยประมวล  เดือยขุนทด สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 3  
(ส.อบต.หมู่ที่ 3) ขอรับรองครับ 
นำยชุณห์  เจริญ ผมนำยชุณห์ เจริญ  สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 5  
(ส.อบต.หมู่ที่ 5) ขอรับรองครับ 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอให้เชิญเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก เป็นคณะกรรมการ 
(ประธานสภาฯ) คนที่ 3  เชิญ ครับ 
นำยประจวบ ดิษฐกำร ผมนำยประจวบ ดิษฐกำร สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกหมู่ที่ 4 ขอ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 4) เสนอนำยประวิทย์ สระขุนทด สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

หมูที่ 3 ครับ 
นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอสมำชิก รับรอง 2 ท่ำนครับ 
(ประธำนสภำฯ) 
นำยบุญมี เทียงจันทึก ผมนำยบุญมี เทียงจันทึก  สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 4  
(ส.อบต.หมู่ที่ 4) ขอรับรองครับ 
นำยชิด อยู่ดันดุง ผมนำยชิด อยู่ดันดุง  สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 1  
(ส.อบต.หมู่ที่ 1) ขอรับรองครับ 
นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ส ำหรับกำรคัดเลือกตัวแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก  
(ประธำนสภำฯ) สมำชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมกำร เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนคณะกรรมกำรติดตำม

ประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก ครบทั้ง 3 คนแล้ว ดังนี้ 
1. นำยจรัส ดำขุนทด  สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 2 
2. นำยชิด อยู่ดันดุง สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 1 
3. นำยประวิทย์  สระขุนทด สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 3 
3.4.คัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ  ขอเชิญ ท่ำนนำยก อบต.ด่ำนนอก ชี้แจงข้อระเบียบและรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
(ประธำนสภำ อบต.)  เกี่ยวกับกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 

บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ 
นำยสมพงษ์  ไกรฤกษ์  ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์  
(นำยก อบต.)   ๒๕๔๘ เรื่องข้อแนะน ำแนวทำงและวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีแนวทำงในกำรจัดท ำตำม
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ และหมวด ๘   โดยมี
วัตถุประสงค์ส ำคัญ  เพ่ือแนะน ำกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลให้เกิดควำมเรียบร้อยและเป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย  และหนังสือสั่งกำรที่
เกี่ยวข้องอันจะท ำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและประชำชนในเขต
พ้ืนที่  นั้น ส ำหรับรำยละเอียดต่ำง ๆ จะให้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนเป็นผู้ชี้แจง
ต่อไปครับ 
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นำงสำวรุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์  
(นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน) ๒๕๔๘ เรื่องข้อแนะน ำแนวทำงและวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีแนวทำงในกำรจัดท ำตำม
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ และหมวด ๘ 

 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นกระบวนกำรวัดผลกำรบริหำรและปฏิบัติ
รำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ำมีผลสัมฤทธิ์ตรงตำมเป้ำหมำยภำรกิจ
หรือไม่ ตลอดจนเป็นกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถด ำเนินกำรได้ โดยกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมิน ซึ่งกำรประเมินดังกล่ำวจะเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินกำร ในกำรที่จะน ำ
ผลที่ได้จำกกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนำ ขยำย หรือยุติกำร
ด ำเนินกำรซ่ึงจะบ่งชี้ว่ำกระบวนกำร วิธีกำร แผน หรือโครงกำรนั้นผลเป็นอย่ำงไร 
น ำไปสู่ควำมส ำเร็จ บรรลุตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด 

 -การประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีข้ันตอนดังนี้ 
 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร

กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 7 คน ประกอบด้วย 
 (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภำคประชำชน ภำคเอกชน  2 คน 
 (2) ผู้แทนสมำชิกสภำท้องถิ่น   2 คน 
 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ     2 คน 
 (4) ปลัด (อบจ./เทศบำล/อบต.)    เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 (5) หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด   เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 (6) หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป  เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ให้คณะกรรมกำรฯเลือกประธำนกรรมกำรจำกบุคคลในข้อ 4.1(1) หรือ 4.1(3) เป็น

ประธำนกรรมกำร 
 4.2 ให้คณะกรรมกำรฯ มีหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรใน อบจ./เทศบำล/

อบต. ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 4.3 ให้คณะกรรมกำรฯ มีหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ปีละ 2 ครั้ง แล้วเสนอผลกำรประเมินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบ 
เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนำ ขยำย หรือยุติกำรด ำเนินกำร 

 4.4 ให้คณะกรรมกำรฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดและจัดท ำแบบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อด ำเนินกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริม สนับสนุน กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรฯ เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรฯ ประสบผลส ำเร็จ มี
ประสิทธิภำพประสิทธิผล บรรลุตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 

 4.6 กำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำ มิใช่เพื่อกำรจับผิด 
 ส ำหรับขั้นตอนต่อไปขอให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกได้
ด ำเนินกำรคัดเลือกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก เพ่ือคัดเลือกเป็น
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในล ำดับต่อไปค่ะ 
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นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ส าหรับการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ขอให้ 
(ประธานสภาฯ) สมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการที่ละ 1 คน และขอผู้รับรอง 2 คน  เชิญเลือก

กรรมการคนที่  1  ครับ 
นำยประวิทย์ สระขุนทด ผมนำยประวิทย์ สระขุนทด สมำชิก อบต.หมู่ที่ 3 ขอเสนอ นำยจรัส  ดำขุนทด   
(ส.อบต.หมู่ที่ 3) สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 2 
นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอสมำชิก รับรอง 2 ท่ำนครับ 
(ประธำนสภำฯ) 
นำยประจวบ ดิษฐกำร ผมประจวบ ดิษฐกำร  สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 4  
(ส.อบต.หมู่ที่ 4) ขอรับรองครับ 
นำยประมวล เดือยขุนทด ผมนำยประมวล เดือยขุนทด  สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 3  
(ส.อบต.หมู่ที่ 3) ขอรับรองครับ 
นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอให้เชิญเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก เป็นคณะกรรมการ 
(ประธานสภาฯ) คนที่ 2  เชิญ ครับ 
นำยชุณห์ เจริญ ผมนำยชุณห์ เจริญ  สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกหมู่ที่ 5 ขอ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 5)   เสนอนำยประจวบ ดิษฐกำร  ครับ 
นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอสมำชิก รับรอง 2 ท่ำนครับ 
(ประธำนสภำฯ) 
นำยจรัส ดำขุนทด ผมนำยจรัส ดำขุนทด สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 2 
(ส.อบต.หมู่ที่ 2) ขอรับรองครับ 
นำยบุญมี  เทียงจันทึก ผมนำยบุญมี เทียงจันทึก  สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 4  
(ส.อบต.หมู่ที่ 4) ขอรับรองครับ 
นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ส ำหรับกำรคัดเลือกตัวแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก  
(ประธำนสภำฯ) สมำชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมกำร เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนคณะกรรมกำรประเมินผล

กำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครบทั้ง 2 คนแล้ว ดังนี้ 
1. นำยจรัส ดำขุนทด  สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 2 
2. นำยประจวบ ดิษฐกำร สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก หมู่ที่ 4 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขณะนี้เวลำ 12.00 น.ผมขอพักเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลำ 12.00–13.00 น. 
(ประธำนสภำฯ)   ก่อนจะประชุมพิจำรณำในวำระต่อไป และขอให้เข้ำห้องประชุมอีกครั้งเวลำ 13.00น.                  
                                        ขอให้รักษำเวลำ ขอเชิญพักรับประทำนอำหำรครับ 

*********************12.00 – 13.30 น.************************ 
นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขณะนี้เวลำ 13.30 น.สมำชกิสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกท่ำนเข้ำนั่งใน 
(ประธำนสภำฯ)   ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอด ำเนินกำรต่อไปครับ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
1. รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอเชิญ ท่ำนนำยก อบต.ด่ำนนอก รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของ 
(ประธำนสภำฯ)   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
นำยสมพงษ์  ไกรฤกษ์  กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกที่เคำรพ  ตำม 
(นำยก อบต.)   พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไข 

เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2546  มำตรำ 58 / 5 ได้ก ำหนดให้นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ ต่อสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเป็นประจ ำทุกปี         
บัดนี้ กระผมนำยสมพงษ์  ไกรฤกษ์  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก  ได้
รวบรวมผลกำรปฏิบัติงำน  ซึ่งเป็นผลกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ.2561 
ถึง วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2562 พร้อมได้จัดท ำเป็นรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
กระผมขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยในรอบหนึ่งปีที่ผ่ำนมำให้ได้รับทรำบ 
ตำมนโยบำยที่กระผมแถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก  มีดังต่อไปนี้ 
1.ยุทธศำตสร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  เบิกจ่ำย 29 โครงกำร งบประมำณ   
   7,889,000 บำท  
2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ เบิกจ่ำย 1 โครงกำร งบประมำณ  
   22,740 บำท 
3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี  เบิกจ่ำย 20 โครงกำร 
   งบประมำณ 9,096,032.60 บำท 
4.ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  เบิกจ่ำย จ ำนวน 3 โครงกำร 
   งบประมำณ  69,560 บำท 
5.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี  เบิกจ่ำย 23      
   โครงกำร งบประมำณ 1,669,054.27 บำท  
ส ำหรับรำยละเอียดโครงกำรตำมเอกสำรที่แจกให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนแล้วครับ 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติติงำนนำยกประจ ำปี 2562  
(ประธำนสภำฯ)   หรือไม่ครับ  ถ้ำไม่มีผมขอให้ท่ำนนำยกได้ชี้แจงรำยละเอียดต่อไปครับ 

2.รายงานผลการติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านนอก ประประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  ขอเชิญ ท่ำนนำยก อบต.ด่ำนนอก รำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ 
(ประธำนสภำฯ)   ท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
นำยสมพงษ์  ไกรฤกษ์  กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกที่เคำรพ  ตำมท่ี 
(นำยก อบต.)   คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

ได้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ด่ำนนอก ประจ ำปี 2562 ได้ด ำเนินกำรติดตำมและส่งผลกำรประเมินให้นำยกทรำบ 
เพ่ือรำยงำนให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกทรำบ นั้น  
ส ำหรับรำยละเอียดต่ำง ๆ ขอให้ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ได้ด ำเนินกำรชี้แจง
ต่อไปครับ 
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น.ส.รุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
(นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน) ท้องถิ่น  ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ 

ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 
๑๓ และข้อ ๑๔ ได้ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำมีหน้ำที่
ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ  รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำน
ผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบ
วันโดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี    
ส ำหรับรำยละเอียดโครงกำรตำมเอกสำรที่แจกให้ทุกท่ำนแล้วค่ะ  สรุปได้ดังนี้ 
1.ยุทธศำตสร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  เบิกจ่ำย 29 โครงกำร งบประมำณ   
   7,889,000 บำท  
2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ เบิกจ่ำย 1 โครงกำร งบประมำณ  
   22,740 บำท 
3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี  เบิกจ่ำย 20 โครงกำร 
   งบประมำณ 9,096,032.60 บำท 
4.ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  เบิกจ่ำย จ ำนวน 3 โครงกำร 
   งบประมำณ  69,560 บำท 
5.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี  เบิกจ่ำย 23      
   โครงกำร งบประมำณ 1,669,054.27 บำท  

นำยเสน่ห์ อ่องสันเทียะ มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ  ถ้ำไม่มีผมขอให้ขอเชิญ 
(ประธำนสภำ อบต.)  ท่ำนนำยก อบต.ด่ำนนอก ชี้แจงข้อระเบียบและรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
 และ ได้กำรประกำศแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (2561-2565)  ครั้งที่ 2/2562 
นำยสมพงษ์ ไกรฤกษ์ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำนครับ ส ำหรับกำร 
(นำยก อบต.ด่ำนนอก) ประชุมในวันนี้เป็นแจ้งประกำศแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2565 ) 

ครั้งที่ 2/2562 จ ำนวน 3 โครงกำร ส ำหรับรำยละเอียด ผมจะให้นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผน เป็นผู้ชี้แจงรำยละเอียดต่อไปครับ 

น.ส.รุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด  ดิฉันขอน ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทรำบดังนี้คะ 
(นักวิเครำะห์ฯ)   ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 4 วรรค 18 และ
หมวด ๔ ข้อ 21 กำรแก้ไขแผนพัฒนำเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น 
ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก ได้ด ำเนินกำรแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) ครั้งที่ /2562 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 4 วรรค 18 และหมวด ๔ ข้อ 21 กำรแก้ไขแผนพัฒนำเป็นอ ำนำจ
ของผู้บริหำรท้องถิ่น โดยแก้ไขปีที่จะด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำที่ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) ให้มีกำรสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบันนและเพ่ือแก้ไขปัญหำในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชน 
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 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสำมำรถน ำแผนพัฒนำไปใช้ได้อย่ำงถูกต้อง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลด่ำนนอก จึงขอประกำศแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 
2/2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวำคมท 2562 ค่ะ ส ำหรับรำยละเอียด
ตำมเอกสำร ผ.02 ที่ได้แจกดังนี้ 
รำยกำรเดิม 
1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก สำยนำนำยกิมยงค์ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ – 

หนองละม่ัง หมู่ที่ 1 บ้ำนละเลิงพิมำน ถนนกว้ำง 3.50 เมตร ยำว 1,000.00 
เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมำณปี 2564 จ ำนวน 291,000 บำท 
งบประมำณปี 2565 จ ำนวน 291,000 บำท 

2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินยกระดับเสริมหินคลุก สำยนำใหม่ – หนองขุด หมู่ที่ 3 
บ้ำนน้อย ถนนดินถมกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 200.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ลงหินคลุกกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 200.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร 
งบประมำณปี 2565 จ ำนวน 237,000 บำท 

3. โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำงละมุน – บ้ำนนำยรวย หมู่
ที่ 4 บ้ำนด่ำนนอก ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 600.00 เมตร หนำ 0.10 
เมตร งบประมำณปี 2564 จ ำนวน 107,000 บำท 

รำยกำรแก้ไข 
1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก สำยนำนำยกิมยงค์ ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ – 

หนองละม่ัง หมู่ที่ 1 บ้ำนละเลิงพิมำน ถนนกว้ำง 3.50 เมตร ยำว 1000.00 
เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมำณปี 2563 จ ำนวน 416,000 บำท 

2. โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกบ้ำนนำงส ำริด ดือขุนทด – บ้ำน
นำยค ำหนัก ดีขุนทด หมู่ที่ 1 บ้ำนละเลิงพิมำน ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 
85.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 340.00 ตำรำง
เมตร ไม่มีไหล่ทำง ตำมแบบที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกก ำหนด 
งบประมำณปี 2563 จ ำนวน 196,000 บำท 

3. โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำงละมุน – บ้ำนนำยรวย หมู่
ที่ 4 บ้ำนด่ำนนอก ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 600.00 เมตร หนำ 0.10 เมตร 
งบประมำณปี 2563 จ ำนวน 92,000 บำท 

นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกับกำรแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(ประธำนสภำฯ)    (พ.ศ.2561-2562) ครั้งที่ 2/2562หรือไม่ครับ ถ้ำไม่มีผม   
    ขอให้ท่ำนปลัด อบต.ด่ำนนอกได้ชี้แจงรำยละเอียดในล ำดับต่อไปครับ 
นำยส ำรำญ พินิจ   1. ขอควำมร่วมมือในกำรประชำสัมพันธ์กำรรณรงค์กำรป้องกันกำรเผำอ้อย  
(ปลัด อบต)   และเพ่ือเป็นกำรป้องกันไฟป่ำด้วยครับ 

2. ขอควำมร่วมมือช่วยกันประชำสัมพันธ์เรื่องกำรประหยัดน้ ำในต ำบลเรำด้วยครับ 
3. ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอนนี้ได้ออกแล้ว ก็อยำกให้ทุกท่ำนศึกษำระเบียบกำร
เลือกตั้งด้วยครับ 
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นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด หรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใด มีข้อจะเสนอแนะหรือไม่ครับ  
(ประธำนสภำฯ) ถ้ำไม่มี ผมขอนัดประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 ธันวำคม 2562 

เวลำ 09.00น. ณ.ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก ครับ  ถ้ำไม่มี
อะไรแล้ว ผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่เข้ำร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันในวันนี้ครับ ผมขอ
ปิดกำรประชุม ครับ 

ปิดประชุม      เวลำ   15.3๐  น. 
 

 
         (ลงชื่อ)         ส ำรำญ พินิจ       ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

                                  (นำยส ำรำญ  พินิจ) 
                 เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 
 

 
- คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
 

(ลงชื่อ)   งิ้ว ดีขุนทด       (ลงชื่อ)  จรัส ดำขุนทด         (ลงชื่อ)  บุญมี เทียงจันทึก 
          (นำยงิ้ว  ดีขุนทด)      (นำยจรัส ดำขุนทด )                 ( นำยบุญมี  เที่ยงจันทึก)                 
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม     คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม        คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

 
 
(ลงชื่อ)     เสน่ห์  อ่องสันเทียะ  
          (นำยเสน่ห์  อ่องสันเทียะ) 

              ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 
 
 
 

          
 


