
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563 
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ผู้มาประชุม      

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายเสงี่ยม   กองมิตรชัย ประธานสภา อบต.ดงดินแดง    
2 นายธเนตร์ คำแหง รองประธานสภา อบต.ดงดินแดง    
3 นางแพรทอง โตไตย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1    
4 นางสายฝน วัฒนภาเกษม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3    
5 นางมะลิ นพรัตน ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3    
6 นางทองคำ มหาชน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4    
7 นางราตร ี มากสกุล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5    
8 นายแสงเดือน ตระกรุมวงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5    
9 นายอนุวัตร วงค์อุไร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7    

10 นายหอมหวล รอดเหลือ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8    
11 นายสมชาย น้อยเมือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9    
12 นายประจบ สร้อยนาค สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9    
13 นางมาลัย จันทรอด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10    
14 นางสมจิตร งิ้วเชียง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11    
15 นายพันทิพย ์ ผลพงษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11    
16 นายเชน มีคุณ เลขานุการสภา อบต.ดงดินแดง    

 
ผู้ไม่มาประชุม      

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

- - - - - 
 
ผู้ลาประชุม 

     

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายบานเย็น    จันทรอด  สมาชิกสภา อบต.ม.4  
2 นายประจบ  บัวรอด  สมาชิกสภา อบต.ม.6  
3 นายรณชัย      พวงบานช่ืน  สมาชิกสภา อบต.ม.8  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ

ท่ี 
ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายลำพึง เป้ป้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    
2 นายประจวบ กิ่งไทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   
3 นางสาวสุวนันท์ เสกแปลก เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล   
4 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงปารณีย ์ ทองพิมพ ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ   
5 นางสาวณภัสนันท์ พินิจงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
6 นางสาวรัชนี บุญพินิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา 

เมื่อถึงเวลากำหนดการประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาฯ     
ผู้มาประชุม เห็นว่าครบองค์ประชุม  ได้รายงานให้ประธานสภาฯทราบ นายเสงี่ยม  กองมิตรชัย ประธานสภาฯ     
อบต.ดงดินแดง ได้ทำหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้ดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระท่ีได้กำหนดไว้ ต่อไป 

 
นายเสง่ียม  กองมิตรชัย 

ประธานฯ  
     สวัสดี ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง พร้อมคณะผู้บริหารทุกท่าน ตามท่ีสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล         ดงดินแดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจำปี 
พ.ศ.2563 เริ่มสมัยประชุม                    ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 
เป็น ต้นไป มีกำหนดระยะเวลาไม่ เกิน  15 วัน                     และ
ประธานสภาฯ ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง สมัย
สามัญสมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันนี้ ผมขอเปิดประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 
3  

 ครั้ งท่ี  2 ประจำปี  พ.ศ. 2563 เมื่อวัน ท่ี 13 
สิงหาคม            พ.ศ.2563 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  กระทู้ถาม 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จ
แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  เพื่อทราบ/พิจารณาเห็นชอบ 
                        5.1 เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม   (ฉบับท่ี1) ประจำปีงบประมาณ 2564 
                        5.2 เรื่อง การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ  
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  อื่น ๆ 
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                        6.1  เรื่ อ ง  โครงก าร  BiG Cleaning Day ป ระจำปี
งบประมาณ 2564 
                        6.2  เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์งานกองสวัสดิการ 
 

        ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบ 
 

 
 

1.1 เรื่อง เลขานุการสภาลาออกจากตำแหน่ง รายนายพันทิพย์  ผลพงษ์ 
ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 

ระเบียบวาระที่ 2 
 

เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3 คร้ังที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2563 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 

นายเสง่ียม  กองมิตรชัย 
ประธานฯ 

      ขอให้ท่านสมาชิก อบต. ทุกท่าน ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุม
สภา  

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3  
ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 13 สิงหาคม 2563 ว่ามี
ข้อผิดพลาดตรงไหน ถ้าดูแล้วผิดพลาดจะได้ใช้มติของสภาฯ เพื่อทำการแก้ไข 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้ทำการตรวจสอบครับ หากมีการตกหล่นใน
สาระสำคัญตรงไหนก็แจ้งให้สภาฯ ทราบครับ จะได้ทำการแก้ไข มีท่านใดจะ
ขอแก้ไขตรงไหนไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ   เพื่อรับรอง
รายงานการประชุมสภาฯ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมือ่วันพฤหัสบดีท่ี 13 สิงหาคม 2563                
เห็นชอบ 13 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  2 เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ)   

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง  กระทู้ถาม 

  ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 

  ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5 
 

 
นายเสง่ียม  กองมิตรชัย 
ประธานสภา 
 
 
 

 เร่ือง  เพื่อทราบ/พิจารณาเห็นชอบ   

5.1 เร่ือง การคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลดงดินแดง 

ขอเชิญ นายเชน  มีคุณ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แจ้ง 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกับการเลือกเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ขอเชิญครับ 
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นายเชน  มีคุณ 
ปลัด อบต. 
 
 
 
นายเสง่ียม กองมิตรชัย 
ประธานสภา ฯ 
 
 
 
 
นายสมชาย  น้อยเมือง 
ส.อบต. ม.9 
 
 
 
นางสมจิตร ง้ิวเชียง 
ส.อบต. ม.11 

นางทองคำ  มหาชน 
ส.อบต. ม.4 

นายเสง่ียม  กองมิตรชัย 
ประธานสภา ฯ 
 
 
 
 
นายเสง่ียม  กองมิตรชัย 
ประธานสภา ฯ 
 
 
นางสาวณภัสนันท์ พินิจงาม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไข 
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ.2552 มาตรา 57 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2554 ข้อ 11 ข้อ 13 และข้อ 14 ตาม
เอกสารแนบท้าย  
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ได้เสนอช่ือปลัด
องค์การ 
บริหารส่วนตำบลดงดินแดง หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดิน
แดง คนหนึ่งท่ีตนเห็นว่าสมควรให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล    ดงดินแดง โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดง
ดินแดงรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ขอเรียนเชิญครับ 
 
เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
นายสมชาย  น้อยเมือง สมาชิกสภา ฯ หมู่ท่ี 9 ขอเสนอนายเชน มีคุณ  ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลดงดินแดง 

เรียนประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสม
จิตร  
งิ้วเชียง สมาชิกสภา อบต. ม. 11  ขอรับรองคนท่ี 1 

เรียนประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนาง
ทองคำ 
มหาชน  สมาชิกสภา อบต. ม. 4  ขอรับรองคนท่ี 2 

มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงท่านใดจะเสนอช่ือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ท่ีตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่
มีสมาชิกท่านใดเสนอกระผมถือว่านายเชน  มีคุณ ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล ดงดินแดง เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
 
5.1 เร่ือง ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม   (ฉบับที่
1) ประจำปีงบประมาณ 2564 ขอเชิญ นางสาวณภัสนันท์  พินิจงาม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียด 
 
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงดินแดง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561 
หมวด 4 ข้อ22 (3) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงต่อสภาองค์การบริหาร
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ส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้ต่อไปมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   
  1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 9  จำนวน 5  

สายทาง รายละเอียดดังนี ้

      สายท่ี 1 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ท่ี 1 บ้านดงดินแดง สายทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-015 เช่ือมต่อ ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.
55-11 เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3353 – บ้านนายเสมอ  ทิวา
วงษ์ สภาพเดิมกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะ
ส่วนท่ีชำรุด พร้อมเกล่ียเรียบ  ใช้ปริมาตรลูกรัง 450 ลบ.ม.  

 สายท่ี 2 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 1 บ้านดงดินแดง เริ่มจากทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข  ลบ.ถ.55-002 (บริเวณไร่นางแอ๋ว สุวรรณราช - ไร่นาย
มานะ ศรีอ่อน)  สภาพเดิมกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร โดย
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ีชำรุดพร้อมเกล่ียเรียบ ใช้ปริมาตรลูกรัง 306 ลบ.ม.  

 สายท่ี 3 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ท่ี 5 บ้านหนองขุด สายทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-029 (ถนนสายจากไร่นางสง่า สำเภาพ่อค้า - 
บ้านนางบุญปลูก เจริญพร้อม) สภาพเดิมกว้าง 3.50 เมตร ยาว 700.00 
เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ีชำรุด พร้อมเกล่ียเรียบ ใช้ปริมาตรลูกรัง 
180 ลบ.ม. 

 สายท่ี 4 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ท่ี 5 บ้านหนองขุด สายทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-031 (ถนนสายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3353 - บ้านนางสนาม บัวมาก) เริ่มจากบริเวณไร่  นายกวน มากสกุล - 
บ้านนางสนาม บัวมาก สภาพเดิมกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,780 เมตร โดย
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ีชำรุด พร้อมเกล่ียเรียบ ใช้ปริมาตรลูกรัง 648 ลบ.ม. 

      สายท่ี 5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ท่ี 9 บ้านหนองระเริง เริ่มจากทาง
หลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-047 (บริเวณไร่นายจรัญ พะยมหน – ไร่
นายเข่ง โพธิ์เขียว)  สภาพเดิมกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,060 เมตร โดย
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ีชำรุด พร้อมเกล่ียเรียบ ใช้ปริมาตรลูกรัง 216 ลบ.ม.
งบประมาณ 515,000 บาท 

2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7,หมู่ที่ 11  จำนวน 5  
สายทาง รายละเอียดดังนี้ 

        สายท่ี 1 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ท่ี 2 บ้านป่าเขว้า  เริ่มจากถนนทาง
หลวงท้องถิ่นหมายเลข  ลบ.ถ.55-017 (บริเวณไร่นายเสมียน เช้ือเนียม - ไร่
นางสุนันท์ ฤทธิ์น้อย) สภาพเดิมกว้าง 3.50 เมตร ยาว 700 เมตร โดย
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ีชำรุด  พร้อมเกล่ียเรียบ ใช้ปริมาตรลูกรัง 180 ลบ.ม.  

        สายท่ี 2 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 7 บ้านหนองคันโซ้ สายทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-039 (ถนนสายจากวัดหนองคันโซ้ - เขตติดต่อ
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ตำบลตะคร้อ) เริ่มจากบ้านนายบุญเลิศ พึ่งศรี – ลำห้วย    เชิงพะแนง) 
สภาพเดิมกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,540 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ี
ชำรุด พร้อมเกล่ียเรียบ ใช้ปริมาตรลูกรัง 540 ลบ.ม. 

 สายท่ี 3 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 7 บ้านหนองคันโซ้ สายทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-043 (ถนนสายจากบ้านนางกุหลาบ โภคพูล - 
ฝายหนองผักกาด) สภาพเดิมกว้าง 3.50 เมตร ยาว 660 เมตร โดย
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ีชำรุด พร้อมเกล่ียเรียบ ใช้ปริมาตรลูกรัง 234 ลบ.ม. 

 สายท่ี 4 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 7 บ้านหนองคันโซ้ สายทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-042 (ถนนสายจากบ้านนางเน่า มงคลเกิด – ไร่
นางภิญญาดา ท่าจำปา) เริ่มจากบ้านนางเน่า มงคลเกิด - บ้านนายวีระ จันทร์
แสง สภาพเดิมกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,650 เมตร  โดยซ่อมแซมเฉพาะ
ส่วนท่ีชำรุด พร้อมเกล่ียเรียบ ใช้ปริมาตรลูกรัง 810 ลบ.ม. 

       สายท่ี 5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 11 บ้านหนองหิน  เริ่มจาก บ้าน      
นายสามารถ แป๊ะและฉ่ำ - ไร่ นายเกียรติพงษ์  แซ่อุน สภาพเดิมกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 1,100 เมตร  โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ีชำรุด พร้อมเกล่ียเรียบ 
ใช้ปริมาตรลูกรัง 360 ลบ.ม.  งบประมาณ 664,800  บาท 

3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 8,หมู่ที่ 10  จำนวน 7  
สายทาง รายละเอียดดังนี้ 

       สายท่ี 1 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ท่ี 3 บ้านหนองสำราญ สายทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข  ลบ.ถ.55-021 (บ้านหนองสำราญ - บ้านหนองคันโซ้) 
เริ่มจากห้าแยกบ้านหนองสำราญ – บ้าน     นางกุหลาบ โภคพูล สภาพเดิม
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,230 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ีชำรุด  พร้อม
เกล่ียเรียบ ใช้ปริมาตรลูกรัง 1,134 ลบ.ม. 

 สายท่ี 2 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 3 บ้านหนองสำราญ สายทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข  ลบ.ถ.55-014 (ถนนสายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3353 - บ้านนางมานะ พุกกล่ิน) เริ่มจากบ้านนางมานะ พุกกล่ิน - เขต
ติดต่อ หมู่ท่ี 1 สภาพเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 910 เมตร โดยซ่อมแซม
เฉพาะส่วนท่ีชำรุด พร้อมเกล่ียเรียบ ใช้ปริมาตรลูกรัง 252 ลบ.ม. 

 สายท่ี 3 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 3 บ้านหนองสำราญ สายทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-23 (สายจากห้าแยกบ้านหนองสำราญ - คลอง
หนองผักกาด) เริ่มจากบริเวณไร่นายเสมอ ทิวาวงษ์ - ฝายหนองผักกาด 
สภาพเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ี
ชำรุด  พร้อมเกล่ียเรียบ ใช้ปริมาตรลูกรัง 342 ลบ.ม. 

 สายท่ี 4 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 8 บ้านหนองใหญ่ สายทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-045 ถนนลาดยางทางหลวงชนบทหมายเลข 
1009 - ไร่นายเสนาะ ผลหาญ สภาพเดิมกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,650 
เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ีชำรุด พร้อมเกล่ียเรียบ ใช้ปริมาตรลูกรัง 
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342 ลบ.ม. 

 สายท่ี 5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 8 บ้านหนองใหญ่ สายทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-046 ถนนไร่นายชลอ ครายานนท์ – ถนนน้ำล้น
ลำห้วยป่า    เขว้า สภาพเดิมกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,080 เมตร โดย
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ีชำรุด พร้อมเกล่ียเรียบ ใช้ปริมาตรลูกรัง 216 ลบ.ม. 

      สายท่ี 6 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 10 บ้านหน่วยประคอง สายทาง
หลวงท้องถิ่นหมายเลข  ลบ.ถ.55-061 ถนนซอยบ้านนางชุบ จันทร์ตรี 
สภาพเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 720 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ีชำรุด  
พร้อมเกล่ียเรียบ ใช้ปริมาตรลูกรัง 198 ลบ.ม. 

 สายท่ี 7 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 10 บ้านหน่วยประคอง สายทาง
หลวงท้องถิน่หมายเลข  ลบ.ถ.55-056 (ถนนสายจากส่ีแยกวัดหนองสำราญ 
- ทางหลวงชนบทหมายเลข 1009) เริ่มจากบริเวณไร่นายบุญสม แย้มครวญ 
-                      ไร่นายเสงี่ยม กองมิตรชัย สภาพเดิมกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร  โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ีชำรุด  พร้อมเกล่ียเรียบ ใช้
ปริมาตรลูกรัง 288 ลบ.ม.งบประมาณ 830,600 บาท 

4 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่  1 หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่  6,หมู่ที่  9  
จำนวน 4  สายทาง รายละเอียดดังนี้ 

           สายท่ี 1 ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ท่ี 1 บ้านดงดินแดง สายทาง
หลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-013 (ถนนสายจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3353 – โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง ) เริ่มจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข3353 ถึง ไร่ นายแถม  ชุ่มชนต์ สภาพเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ีชำรุด พร้อมเกล่ียเรียบ   ใช้ปริมาตร
หินคลุก 336 ลบ.ม. 

 สายท่ี 2 ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ท่ี 5 บ้านหนองขุด สายทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-031 (ถนนสายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3353 ถึง บ้านนางสนาม  บัวมาก) เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3353 ถึง ไร่ นายกวน  มากสกุล สภาพเดิมกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,100 
เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ีชำรุด   พร้อมเกล่ียเรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 
270 ลบ.ม. 

   สายท่ี 3 ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ท่ี 6 บ้านบ่อดินสอพอง สายทาง
หลวงท้องถิ่นหมายเลข   ลบ.ถ.55-036 (ถนนสายจากทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ลบ.ถ.55-001 (บ้านดงดินแดง – บ้าน     หนองระเริง) - ลำห้วย
ขนมจีน สภาพเดิมกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,080 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะ
ส่วนท่ีชำรุด   พร้อมเกล่ียเรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 265 ลบ.ม. 

       สายท่ี 4 ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ท่ี 9 บ้านหนองระเริง สายจากทาง
หลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-001 - บริเวณลำห้วยสาธารณะ เขตติดต่อ
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองขุด สภาพเดิมกว้าง 3.50เมตร ยาว 2,050 เมตร โดย
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ซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ีชำรุดพร้อมเกล่ียเรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 500 ลบ.ม.  
งบประมาณ 542,000 บาท  

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 7,หมู่ที่ 11  จำนวน 3  สาย
ทาง รายละเอียดดังนี ้

       สายท่ี 1 ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ท่ี 2 บ้านป่าเขว้า ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ลบ.ถ.55-004   บ้านหนองสำราญ - บ้านป่าเขว้า เริ่มจากบ้าน
บ้านนางฉวี มะคา - บ้านนายสำเภา แจ่มจันทร์    จำนวน 3 ช่วง 

 

- ช่วงท่ี 1 เริ่มจาก  กม.ท่ี 3+117 ถึง กม.ท่ี 3+295 สภาพเดิมกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 178 เมตร       โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ีชำรุด พร้อม
เกล่ียเรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 112 ลบ.ม.  

- ช่วงท่ี 2 เริ่มจาก กม.ท่ี 3+527 ถึง กม.ท่ี 3+923 สภาพเดิมกว้าง 
6.00 เมตร  ยาว 396 เมตร   โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ีชำรุด พร้อมเกล่ีย
เรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 250 ลบ.ม.  

- ช่วงท่ี 3 เริ่มจาก 4+199 ถึง กม.ท่ี 4+268 สภาพเดิมกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 69 เมตร  โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ีชำรุด พร้อมเกล่ียเรียบ ใช้
ปริมาตรหินคลุก 43 ลบ.ม.           

      สายท่ี 2 ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ท่ี 7 บ้านหนองคันโซ้ สายทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-040 (ถนนสายจากวัดหนองคันโซ้-สามแยกบ้าน
นางกุหลาบ  โภคพูล จำนวน 2 ช่วง 

- ช่วงท่ี 1 เริ่มจากส้ินสุดถนน คสล. กม.ท่ี 0+300 ถึง ถนน คสล. กม.ท่ี 
0+440 สภาพเดิม  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะ
ส่วนท่ีชำรุด พร้อมเกล่ียเรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 39 ลบ.ม. 

- ช่วงท่ี 2 เริ่มจากส้ินสุดถนน คสล. กม.ท่ี 0+940  ถึง กม.ท่ี 3+000 
(สามแยกบ้านนางกุหลาบ  โภคพูล) สภาพเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
2,060 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ีชำรุด พร้อมเกล่ียเรียบ ใช้ปริมาตร
หินคลุก  576 ลบ.ม.สายท่ี 3 ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ท่ี 11 บ้านหนอง
หิน  เริ่มจากถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1009 - บ้านนายสามารถ แป๊ะ
และฉ่ำ สภาพเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,140 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะ
ส่วนท่ีชำรุด  พร้อมเกล่ียเรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 319 ลบ.ม. งบประมาณ 
558,000 บาท  

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 10  จำนวน 2  สาย
ทาง รายละเอียดดังนี ้

          สายท่ี 1 ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ท่ี 3 บ้านหนองสำราญ สายทาง
หลวงท้องถิ่น   หมายเลข ลบ.ถ.55-004 (บ้านหนองสำราญ - บ้านป่าเขว้า) 
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เริ่มจากบ้านนางสมงาม เฟื่องฟู - บ้านนายสมิง วงษ์หมอ สภาพเดิมกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 1,040 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ีชำรุด พร้อมเกล่ีย
เรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 540 ลบ.ม. 

 สายท่ี 2 ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ ท่ี 4- หมู่ท่ี 10 สายทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-062    (ถนนสายจาก รพ.สต.ตำบลดงดินแดง – 
ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1009) เริ่มจากบ้าน นายยุทธนา แสงประไพ 
– บริเวณถนนลาดยางทางหลวงชนบท 1009 สภาพเดิมกว้าง 3.50 เมตร   
ยาว 2,500 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ีชำรุด ใช้ปริมาตรหินคลุก 612 
ลบ.ม.งบประมาณ 486,000 บาท  

 
  

  
 

 
 

 

   
            มติท่ีประชุม 

 
เห็นชอบ 13 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  2 เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ)  
 
 
  

เวลา 10.30 น. 
 

 

นายเสง่ียม  กองมิตรชัย 
ประธานฯ  

ขณะนี้เวลา 10.30 น. แล้ว ก่อนท่ีจะให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้ประชุม
พิจารณาในระเบียบวาระท่ี 6 ระเบียบวาระอื่นๆ 
6.1  เรื่อง โครงการ BiG Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2564 
6.2  เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์งานกองสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
นั้น ไม่มีการอภิปรายพัก ผมขอพักการประชุม เป็นเวลา 30 นาท่ี เพื่อให้ทุก
ท่านได้รับประทานอาหารว่างและทำภารกิจให้เรียบร้อย ก่อนเข้ามาประชุม
ต่อในระเบียบวาระต่อไป ในเวลา 11.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 6 
 

เรื่องอื่น ๆ 
 

นายเสง่ียม  กองมิตรชัย 
ประธานฯ  

     เมื่อสมาชิกสภาฯกลับมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันแล้ว ผมขอ
เปิดประชุมต่อในระเบียบวาระท่ี 6 ข้อ 6.1  เรื่อง โครงการ BiG Cleaning 
Day ประจำปีงบประมาณ 2564 

 
นายเสง่ียม  กองมิตรชัย 

ประธานฯ 
 

 
     ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ               
BiG Cleaning Day ประจำปงีบประมาณ 2564 
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นางสาวณภัสนันท์ พินิจงาม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

          เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงดินแดง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
หัวหน้า ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 

โครงการ Big Cleaning Day 
(โครงการรักษาความสะอาด เพื่อสนับสนุนและขับเคล่ือน โครงการลพบุรี
เมืองสะอาด) ประจำปี 2564 
1. หลักการและเหตุผล   

การพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้านั้นมีบริบท
ต่างๆ ในการพัฒนาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในองค์กร
และประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ท่ีผาสุก   สร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้นนั่นก็เป็นบริบทของการพัฒนาท่ีเป็นแนวทางหลัก แต่การพัฒนาในบริบท
ด้านต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นจะบรรลุถึงความหมายของการพัฒนาอย่าง
สมบรูณ์แบบมิได้หากขาดการเสริมสร้างบริบทด้านความสะอาด  ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย   ขององค์กร ชุมชนและท้องถิ่นให้มีความสำคัญเท่าเทียม
กับการพัฒนาบริบทด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
ควบคู่กันไป   
         ด้วยปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายด้วยการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทาง และจัดการขยะมูลฝอย
แบบศูนย์รวม โดยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแบบผสมผสาน เน้นการแปรรูปเป็น
พลังงาน หรือทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการลดปริมาณขยะและการคัด
แยกขยะของชุมชนในท้องถิ่นนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหาร
จัดการได้ด้วยศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นภายใต้ข้อจำกัดด้านบุคลากร วัสดุ 
อุปกรณ์ สถานะการคลัง และความร่วมมือของคนในชุมชน โดยรัฐบาลได้
ม อ บ ห ม าย ให้ ก ร ะท รว งม ห าด ไท ย บู รณ าก าร ร่ ว ม กั บ ก ระ ท รว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศ
ไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง   “ประชารัฐ”   เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้ร่วมมือกัน
รักษาความสะอาด   ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในชุมชน    
ท่ีสาธารณะ ถนนสายหลัก สายรอง โดยใช้หลักการ ๓RS คือ การใช้น้อย ใช้
ซ้ำ และ   นำกลับมาใช้ใหม่ เป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยใน
ภาพรวม 

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงได้ตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม       
ท่ีเกิดจากปัจจัยหลายๆ อย่าง 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาด เรื่องมลพิษด้านต่างๆ ซึ่งเรื่องของการ
รักษาความสะอาด เป็นงานและหน้าท่ีอย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ีต้องรับผิดชอบในพื้นท่ี ดูแลรักษา อำนวยความสะดวก ไม่ให้พื้นท่ี
สกปรก  โครงการ Big Cleening Day จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมการร่วม
แรงร่วมใจ  ของคนในท้องถิ่น  ร่วมกันทำความสะอาด  กวาดบ้านกวาดเมือง
ในมีความสะอาดเรียบร้อย ประกอบกับอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบล มาตรา 67 (2) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
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องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (17) 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.๑ เพื่อขับเคล่ือนโครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน  
(Lopburi  Green  and  clean  City)  

อย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดลพบุรี 
                     2.๒ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร  ประชาชน  ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยขององค์กร และ
ชุมชน 
                     2.๓ เพื่อให้องค์กร  ชุมชน  ท้องถิ่น เป็นองค์กร ชุมชน 
ท้องถิ่นที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และน่าทำงาน น่าอยู่ น่าดู น่าชม เป็น
ท่ีกล่าวขานของผู้ท่ีได้พบเห็น 
                    2.4  เพื่อลดปริมาณขยะของเสียท่ีก่อให้เกิดมลภาวะใน
องค์กร  ชุมชน  และท้องถิ่น  อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
                    2.๕ เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุข์องสัตว์พาหะนำโรคต่างๆ  
เช่น  ยงุ    แมลงสาบ ฯลฯ และสัตว์ มีพิษต่างๆ 
                    2.๖ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความรักความสามัคคีในชุมชน
และบุคลากรของหน่วยงาน      
 
                    2.๗ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ และบูรณาการร่วมกันท้ัง
ภาครัฐและประชาชนภายในตำบล 
  
3. กลุ่มเป้าหมาย 

วัด  สถานท่ีราชการ  สถานท่ีสาธารณะ   ถนนสายหลัก  
สายรองภายในเขตตำบลดงดินแดง   หมูท่ี่                  

1 – 11  ตำบลดงดินแดง  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี 
  
4. วิธีดำเนินการ 

4.๑ รณรงค์  ประชาสัมพันธ์โครงการลพบุรีเมืองสะอาด
อย่างยั่งยืน  (Lopburi  Green and clean 

City) ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่อง
ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ 
ของเสีย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนำโรคต่างๆ  ภายในองค์กร ให้
ทราบอย่างท่ัวถึง 

4.๒ แต่งต้ังคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
4.๓ กิจกรรมทำความสะอาด  จำกัดขยะมูลฝอยอาคาร

สถานท่ี  หมู่บ้าน ชุมชนท่ีสาธารณประโยชน์ 
ร่วมกันระหว่าง  ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าท่ี  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล  ผู้นำชุมชน  และประชาชนภายในหมู่บ้าน ชุมชนใน
ท้องถิ่น 
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4.๔ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน สถานท่ี

ราชการ และชุมชน 
4.๕ กิจกรรมเสริมสร้าง  ความรู้   และปฏิบัติจริง เรื่องการ
คัดแยกขยะ  การนำขยะมาใช้ประโยชน์  

เช่น ๓RS คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่  
  
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
         ระว่างวนัท่ี  1  ตุลาคม 2563 – วันท่ี  30  กันยายน  ๒๕64  
   
6. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
          สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  อำเภอหนอง
ม่วง  จังหวัดลพบุรี 
 
 

7. งบประมาณ 
          จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  

2564  ตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป   หมวดค่าใช้สอย   
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ โครงการ Big Cleaning Day   ต้ังไว้  5,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ดังนี้ 

7.1   ค่าน้ำด่ืมชนิดแก้ว (3 ลัง X11 หมู่บ้าน =33X65 
บาท) จำนวน  2,145   บาท 

7.2   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ    
 จำนวน    500    บาท 

 
7.3   ค่าถุงดำ,ไม้กวาดทางมะพร้าว,เข่งขยะ,วัสดุทำความ

สะอาด ฯลฯ จำนวน  2,285   บาท 
  รวมทั้งหมด             4,930  บาท  (สี่พันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
  
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.๑  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีส่วนร่วมขบัเคล่ือน
โครงการลพบรุีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน  

(Lopburi Green and clean City)  อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน 
8.๒  บุคลากรในองค์กร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ

ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของสานท่ีราชการ 

8.๓  เป็นท่ีกล่าวขานของผู้ท่ีมาติดต่อราชการ 
8.๔  ปริมาณขยะ ของเสีย ท่ีก่อให้เกิดมลภาวะในองค์กร 
ลดน้อยลง  
8.๕  ลดโรคติดต่อจากสัตว์พาหะนำโรค เช่น ยุง หนู 

แมลงสาบ ฯลฯ  
8.๖  ชุมชน/บุคลากรภายในองค์กร มีความรักความสามัคคี 
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มติท่ีประชุม 
 

เห็นชอบ 13 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  2 เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ) 

 
 

 

 
 

 

เวลา 12.00 น. 
 
นายเสง่ียม  กองมิตรชัย 
ประธานสภา ฯ 

 

 

 

 
 

ขณะนี้เวลา 12.00 น. แล้ว ให้สมาชิกสภาฯทุกท่านพักรับประทานอาหาร
กลางวันก่อน 1 ช่ัวโมง แล้วกลับมาประชุม 6.2 เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์งาน
กองสวัสดิการ 

 
 

เร่ิมประชุมต่อเวลา 
13.00 น. 

 
 

นายเสง่ียม  กองมิตรชัย 
ประธานสภา ฯ  

     เมื่อสมาชิกสภาฯกลับมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันแล้ว ผมขอ
เปิดประชุมต่อในระเบียบวาระท่ี 6 ข้อ 6.2  6.2  เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์
งานกองสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเชิญผู้อำนวยการกอง
สวัสดิการช้ีแจงรายละเอียด 

ว่าที่รต.หญิงปารณีย์         
ทองพิมพ ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงดินแดง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
หัวหน้า ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
หัวข้อท่ีต้องในท่ีประชุมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
1.การออกไปเยี่ยมบ้านคนพิการท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน มีฐานะ
ยากจนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ จาก พมจ.ลพบุรี จำนวน 20 ราย ตอนนี้ได้
ออกสำรวจไปแล้ว14ราย ยังเหลืออีก6รายท่ียังไม่ได้ออกไปขอให้สมาชิกแจ้ง
ให้ผู้ท่ีมีรายช่ืออยู่รอพบเจ้าหน้าท่ีอยู่ท่ี บ้านด้วย 
2.อบต.ได้ขอเงินสงเคราะห์จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง จ.ลพบุรี ให้กับ
ครัวเรือนยากจน จำนวน 31 ราย โดยวันพุธท่ี 23 ธันวาคม 2563 จะมี
เจ้าหน้าท่ีจากศูนย์และเจ้าหน้าท่ีจาก อบต.ออกไปสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล
ต่อไปประกอบการพิจารณาเงินช่วยเหลือครัวเรือนยากจน และจะออกไป
สัมภาษณ์และกรอกข้อมูลผู้ป่วยติดเอดส์จำนวน 8 ราย ขอให้สมาชิกแจ้งให้ผู้
ท่ีมีรายช่ืออยู่รอพบเจ้าหน้าท่ีอยู่ท่ีบ้านด้วย 
3.สำรวจสุนัขแมว ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งท่ี 1 รอบเดือนมีนาคม 
2564 
4.  บัตรคนพิการท่ีจะหมดอายุในเร็วๆนี้ จำนวน 1 ราย นายไพบูลย์ มหิดุล 
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                ท่ีประชุม 

ม.5 จะหมดอายุ วันท่ี28 มกราคม 2564 
5.  นายชด  ผ่องใส ผู้สูงอายุ ม.7 ให้ญาติมาทำเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ศพ
ผู้สูงอายุ จำนวน 3,000 บาท  
6.  คนพิการถ้ามีบัตรแล้วให้ไปยื่นขอเปล่ียนสิทธิ์การเข้าถึงบริการของคน
พิการ เช่น การขอรถโยก ให้เปล่ียนสิทธิ์เป็น ท.74 คนพิการก่อน ท่ี รพ.สต. 
7. คนพิการสามารถขอรถโยกได้ต้องพิการประเภท 3 การพิการทาง
เคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย พิการตาบอดหรือหูหนวกไม่ได้รับสิทธิ์ เอกสารท่ี
ใช้บัตรคนพิการ บัตรประชาชนคนพิการ ถ่ายเอกสารอย่างละ 2 ใบ พร้อม
เซ็นช่ือมายื่นท่ีโรงพยาบาลหนองม่วง 
8.  คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการท่ีมีช่ือด้านหลังบัตรคนพิการ สามารถไปทำ
เรื่องกู้ยืมเงินคนพิการได้ท่ี พมจ.ลพบุรี รายละ50,000 บาทกำหนดชำระเงิน
คืนภายใน3ปี โดยไม่คิดดอกเบ้ีย 
รับทราบ 

นายเสง่ียม  กองมิตรชัย 
ประธานฯ 

 

 
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย เรื่องใดเชิญซักถามหรืออภิปราย
ได้เลย 

ที่ประชุม 
 

-ไม่มี 
 

นายเสง่ียม  กองมิตรชยั 
ประธานฯ 

 

 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ขอมติท่ีประชุมด้วย 

ที่ประชุม 
 

เห็นชอบ 13 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
งดออกเสียง      2 เสียง  (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ) 
 

 
 

 

นายเสง่ียม  กองมิตรชัย 
ประธานสภาฯ 

 

 
ขณะนี้เราได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 
1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครบทุกวาระแล้ว สำหรับการประชุมสภาสมัยท่ี 4 
ครั้งท่ี 2 ผมขอนัดหมายประชุมภายในวันท่ี  28 ธันวาคม 2563 เวลา 
09.00 น. และได้ประชุมเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ 
ขอบคุณท่านนายก อบต. และคณะผู้บริหาร และขอปิดการประชุมไว้เพียง
เท่านี้ 
 

 
เลิกประชุม 

 
เวลา 14.00 น. 
 
 

 
 

(ลงช่ือ)..............เชน  มีคุณ..........ผู้จดบันทึกการประชุม  
                 (นายเชน   มีคุณ) 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
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(ลงช่ือ).........เสงี่ยม  กองมิตรชัย...........ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายเสงี่ยม  กองมิตรชัย) 
ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลดงดินแดง  

 
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     
ดงดินแดง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563 แล้ว เมื่อวันท่ี.....17 ธันวาคม 2563 เห็นว่าถูกต้อง
จึงลงนามไว้ 

                                   (ลงช่ือ)...........ประจบ   บัวรอด.........ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายประจบ  บัวรอด) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง หมู่ท่ี 6 
 
 
 
 

                                   (ลงช่ือ).........หอมหวล  รอดเหลือ................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายหอมหวล  รอดเหลือ) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง หมู่ท่ี 8 
 
 

 

                                (ลงช่ือ)..............สมชาย   น้อยเมอืง..............กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายสมชาย  น้อยเมือง) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง หมู่ท่ี 9 
 

 
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง มีมติให้การรับรองรายการการประชุม ในการประชุมสมัยสามัญ    

สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันท่ี  13  สิงหาคม 2563 จึงได้ลงลายมือช่ือรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศ
รายงานการประชุมให้ประชาชนท่ัวไปทราบ 

 

(ลงช่ือ)...............เสงี่ยม  กองมิตรชัย.................... 
                                                       (นายเสงี่ยม  กองมิตรชัย) 
                                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง    

 


