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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

สมัยวิสามัญสมัยท่ี 1 คร้ังที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2563                                                                            
วันจันทรท่ี์ 22 มิถุนายน  พ.ศ. 2563   เวลา  09.00  น. 

ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
----------------------------------------------------------- 

 
เร่ิมประชุมเวลา : 09.0๐ น. 
ผู้เข้าประชุม 
 
ลำดับ

ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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๓ 
๔ 
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๘ 
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๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

13 
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นายเสงี่ยม  กองมิตรชัย 

นายธเนตร์  คำแหง 

นางแพรทอง  โตไตย์ 
นางมะลิ  นพรัตน ์

นางสายฝน  วัฒนภาเกษม 
นายบานเย็น  จันทรอด 

นางทองคำ  มหาชน 
นางราตรี  มากสกุล 

นายแสงเดือน  ตระกรุมวงค์ 

นายอนุวัตร   วงค์อุไร 
นายประจบ  สร้อยนาค 
นายสมชาย น้อยเมือง 
นางมาลัย     จันทรอด 

นายพันทิพย์  ผลพงษ์ 
 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๔  
 สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๔                                                                                                                     
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๕                                                                                                                        
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๕   
 สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 7 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 10  
   เลขานุการสภา                                                                                                                                                                                                 
 
 

เสงี่ยม  กองมิตรชัย 

ธเนตร์ คำแหง 

แพรทอง  โตไตย์ 
มะลิ  นพรัตน์ 
สายฝน  วัฒนภาเกษม 
บานเย็น  จันทรอด 

ทองคำ  มหาชน 
ราตรี  มากสกุล 

แสงเดือน  ตระกรุมวงค์ 

อนุวัตร  วงค์อุไร 
ประจบ  สร้อยนาค 
สมชาย น้อยเมือง 
นางมาลัย จันทรอด 

พันทิพย์  ผลพงษ์ 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายประจบ  บัวรอด     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง   ม.6 ลากิจ  
2. นายรณชัย   พวงบานช่ืน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง   ม.8 ลากิจ 
3. นายหอมหวล  รอดเหลือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง   ม.8 มาสาย 
4. นางสมจิตร  งิ้วเชียง    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง   ม.11 ลากิจ 

 

                                                                                                        
 
 

 /ผู้เข้าร่วมประชุม  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 
5 
6 
7 
8 
 

นายลำพึง  เป้ป้อม 

นายประจวบ  กิ่งไทร 
นางณริสา  มงคลสิทธิศิลป์ 
นายมงคล  คำวงค์ 

ว่าท่ี รต.หญิง ปารณีย์ ทอง
พิมพ์ 
นางสาวทรายทอง สามารถ 

นางสาวณภัสนันท์ พินิจงาม 

นายก อบต.ดงดินแดง 

รองนายก อบต. 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดงดินแดง 

ผู้อำนวยการกองช่าง 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ 

 

เลขานายก อบต. 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 

ลำพึง  เป้ป้อม 

ประจวบ  กิ่งไทร 
ณริสา  มงคลสิทธิศิลป์ 
มงคล คำวงค์ 

ปารณีย์  ทองพิมพ์ 
 

ทรายทอง  สามารถ 

ณภัสนันท์  พินิจงาม 

 

เร่ิมประชุมเวลา : 09.00 น.  
เลขานุการสภา อบต. เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม และตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลเลขานุการสภา ตำบล ผู้มาประชุมท่ีได้ลงช่ือไว้  เห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว บัดนี้
ได้เวลานัดประชุม แล้ว  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาครบองค์ประชุม  
ขอเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย  และ 
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายเสงี่ยม  กองมิตรชัย สวัสดีท่าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   
ประธานสภา ฯ  พร้อมคณะผู้บริหาร ทุกท่าน ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ดงดินแดงสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 มีระเบียบวาระการ             
ประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง  ที่ประธานประชุมแจ้งให้ทราบ 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจำปี                       

พ.ศ. 2563 วันท่ี 7  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
นายเสงี่ยม  กองมิตรชัย  ขอเชิญนายพันทิพย์ ผลพงษ์ เลขานุการสภา อบต อ่านรายงานการประชุมอีกครั้ง 
ประธานสภา ฯ             สำหรับรายงานการประชุม เลขานุการสภาได้จัดส่งให้สมาชิกสภาได้ตรวจดูแล้ว      

สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุม กรุณาแจ้งให้ท่ีประชุม 
สภาอบต.พิจารณาเพื่อขอแก้ไข ด้วยครับ รายงานการประชุมมีท้ังหมด  9  หน้า                         
มีสมาชิกท่านใดเสนอความคิดเห็นเพิ่ม      

มติท่ีประชุม  รับทราบ          

นายเสงี่ยม  กองมิตรชัย ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งนี ้
ประธานสภา อบต.         

          มติท่ีประชุม         มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง สมัยสามัญ 
                             สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี 7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
                            ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ (13 เสียง)                                                                                                                                      
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ระเบียบวาระที่  3      เร่ือง    กระทู้ถาม 
มติท่ีประชุม  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่  4     เร่ือง    ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  5    ญัตติ เร่ือง  จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2563 เร่ืองโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  
        เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่ 9 บ้านหนองระเริง 
ประธานสภา             ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง(ฉบับท่ี 6)พ.ศ.2552 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี2)พ.ศ.2549 
หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะมาตรา 16 ให้
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บ
รักษาเงินและตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2548 ตามข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1.  ให้กระทำได้เฉพาะกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ

ประเภทตามระเบียบแล้ว 
2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท

ตามระเบียบแล้ว 
3. เมื่อได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้

ผูกพันให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หากไม่ดำเนินการในระยะเวลากำหนดให้
การจ่ายขาดนั้นเป็นอันพ้นไป และตามหนังสือด่วนท่ีสุดท่ี ลบ0023.5/ว1265 ลว.
22 มีนาคม 2559 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี ้

                             1. ยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้ 
1.1 หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท.0808.4/ว3161 ลงวันท่ี12 ตุลาคม 

2553 
1.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.2/ว2150 ลงวันท่ี 27

พฤษภาคม 2556                            
1.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.2/ว2029 ลงวันท่ี                

25 กรกฏาคม 2557 
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ท้ังนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ท้ังนี้ขอให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพึงตระหนัก ว่าเจตนารมณ์ของกำหนดให้มีเงินสะสมนั้น ก็เพื่อให้
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะการเงนิการคลังท่ีมั่นคง พร้อมท่ีจะรับภาระใน
การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคตท่ีไม่อาจคาดการณ์ได้หรือ
นำไปใช้เพื่อการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ท่ัวถึงและมีคุณภาพ ดังนี้จึง
ควรพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่างสะสมอย่างระมัดระวังเมื่อมิให้เกิดผลกระทบ
ต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชน
ตามอำนาจหน้าท่ี และสนับสนุนการดำเนินตามนโยบายรัฐบาล ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2559ดังนี้ 

2.1 ในการอนุมัติจ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบยอดเงินสะสมท่ี
นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมท่ีส่งฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
หรือเงินลงทุนส่งเสริมองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ก.ส.อ.)แล้วนำไปหักรายการเงินสมท่ีมี
ภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อ
พิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถนำไปใช้ได้ 

2.1 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 วรรคท้ายท่ีกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี
เงินยอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณ
ภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
ดังนั้น ก่อนจะนำเงินสะสมตามจำนวนในข้อ 
2.1 ไปใช้ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้ 
2.1.1 สำรองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
โดยคำนวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่น ท่ีจะปรับขึ้นในวันท่ี1 เมษายน 
2562 ประมาณสามเดือน 
2.2.2 สำรองจ่ายกรณีท่ียังไม่ได้รับประมาณเงินอดุหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค์โดย
คำนวณจากยอดวงเงินอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ในแต่ละเดือน ได้แก่ 
(1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลกร เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯประมาณ สาม 
เดือน 
2.2.3 สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัยโดยสำรองไว้รอ้ยละสิบของยอดวงเงินสะสมคงเหลือ
หลังจากหักรายการตาม ข้อ 2.2.1-2.2.2 
2.3 ลักษณะและประเภทโครงการท่ีสามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายได้ 
2.3.1 โครงการท่ีจะนำเงินสะสมไปใช้จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และตรงกับความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยนำข้อมูลปัญหาและความต้องการพื้นฐานจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดทำโครงการ 
ท้ังนี้ ไม่ให้นำเงินสะสมไปใช้จ่ายในการโครงการหรือกิจการท่ีฟุ่มเฟือยหรือไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์โดยตรงกับประชาชน เช่น การก่อสร้างปรับปรุงอาคารท่ีทำการ การจัดหารถ
ส่วนกลางหรือรถประจำตำแหน่ง การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานการศึกษาดูงาน เป็นต้น 
2.3.2 ให้กระทำได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ หรือ
กิจการท่ีจัดทำขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 89 โดยพิจารณาให้ความสำคัญในด้านต่างๆ 
ดังนี ้
(1) สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) โครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ำด้านการเกษตร เช่น ฝาย แก้มลิง 
คลองใส้ไก่ ท่อส่งน้ำ สระขนมครกในพื้นท่ีการเกษตรการขุดสระ บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
เป็นต้น 
(3)ปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เช่น ประปาหมู่บ้านถังเก็บน้ำ
กลางหรือถังเก็บน้ำฝนในท่ีสาธารณะ  โอ่งน้ำบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค เป้นต้น 
(4) โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวตามนโยบายรัฐ (การท่องเท่ียววิถีไทย)การส่งเสริม
กิจกรรมด้านการท่องเท่ียวในท้องถิ่น เช่น การก่อสร้างหรือปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว ส่ิง
อำนวย ความอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวเช่น ห้องสุขา ศาลาท่ีพักลานจอดรถ 
ฯลฯ การดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเท่ียว การจัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่าง เป้นต้น
ท้ังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขอความร่วมมือในด้านข้อมูลหรือคำแนะนำจาก
ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดมาประกอบการพิจารณากำหนดพื้นท่ีเป้าหมาย หรือกิจกรรมท่ี
ดำเนินการส่งเสริมการท่องเท่ียว ในท้องถิ่นอันเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล 
(5)  โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเภทตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งขณะนี้การ
ยางแห่งประเทศไทย (กยท.)อยู่ระหว่างดำเนินการรับซื้อยางจากเกษตรกรเพื่อนำมาใช้ใน
โครงการ เมื่อทราบแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนเกี่ยวกับรายช่ือผู้ประกอบการท่ีมีสิทธิ์เข้าร่วม
โครงการ ประเภทโครงการ มาตรฐานวัสดุหรือผลิตภัณฑ์รวมทั้งราคามาตรฐาน หรือราคา
กลางแล้ว กระทรวงมหาดไทยจะแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติอีก
ครั้ง 

(6)  โครงการหรือกิจการตามอำนาจหน้าท่ีท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าจำเป้น
ต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
2.3.3 การจัดทำโครงการให้เป็นไปตามศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
โดยพิจารณาจากยอดเงินสะสมท่ีเหลืออยู่หลังจากได้สำรองไว้สำหรับรายจ่ายท่ีจำเป็นตาม
ข้อ 2.2 แล้ว 
2.3.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความพร้อมด้านสถานท่ี และโครงการหรือ
กิจการต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำไว้แล้ว หรือท่ีส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐได้ดำเนินแล้ว รวมท้ังสามารถดำเนินการได้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3.2.5 กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินการ 
หรือโครงการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ดำเนินการจะต้องเป็นโครงการท่ีเป็นภาพรวมของจังหวัด ท่ีมุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชน 
เป็นส่วนรวมมีผู้ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งแห่ง และเป็น
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและ
หน้าท่ีในการจัดระบบสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลงวันท่ี13 สิงหาคม 2546 
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3. รายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม 
เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการใช้
จ่ายเงินสะสมให้จังหวัดเพื่อรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบตามแบบท่ี
กำหนด 

  4.การกำกับดูแล 
4.1  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินสะสมให้   เป็นไปตาม
กฎระเบียบของทางราชการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการ  และประโยชน์ท่ี
ประชาชนท่ีจะได้รับเป้นสำคัญ โดยถือปฏิบัติตามประกาศ คสช.  104/2557 ลงวันท่ี 21 
กรกฏาคม 2557 
4.2  ให้ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอำเภอ
สนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอโดยให้ความสำคัญในการติดตาม 
ตรวจสอบการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป้นไปแนวทางข้างต้น โดย
เคร่งครัด 
 จากระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีเรียนช้ีแจงไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ขอ
เรียนช้ีแจงประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้ 
      1.องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 
      2. องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ได้ตรวจสอบยอดเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ  
ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมท่ีส่งฝากเงินทุนกิจการเทศบาล     
(ก.ส.ท.) หรือเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แล้วนำไปหัก
รายการเงินสะสมท่ีมีภารผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยัง
ไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถนำไปใช้ได้และสำรอง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ีได้แจ้งก่อนหน้านีแ้ล้ว โดยยอดเงินสะสมคงเหลือตามท่ีได้
ตรวจสอบและสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้น เป็นตามแบบรายงานรายละเอียดประกอบการขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม และแบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.เพื่อสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล ท่ีได้ส่งให้ทุกท่านประกอบการพิจารณา 

นายก อบต.  มีมติเห็นชอบให้ยกเลิก ญัตติ เรื่อง  จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2563 เรื่องโครงการ
ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ท่ี 9 บ้านหนองระเริง 
ออกไปก่อนเนื่องจาก ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

ประธานสภา อบต.   ขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา ฯท่านเห็นด้วย ขอให้ยกมือ  
       ขอมติครับ    
 ท่ีประชุม      เห็นด้วย  13       ท่าน 
                          ไม่เห็นชอบ    -  ท่าน 

     งดออกเสียง    -  ท่าน 
ระเบียบวาระที่ 6   ญัตติ เร่ือง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เร่ืองกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่ 1)พุทธศักราช 2563  วาระที่ 1 
                  ประธานสภา ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงเสนอญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนตำบลดงดินแดง เรื่องกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 1)
พุทธศักราช 2563 
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นายก อบต.   กระผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ข้อบัญญัติตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พุทธศักราช 2563   

                         (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
                         บันทึกหลักการและเหตุผล 
    ประกอบข้อบัญญัติตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พุทธศักราช 2563   
                          (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
                        หลักการ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55  มาตรา 
58 มาตรา 63 และมาตรา 65 ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขของกิจการท่ีต้องมีการควบคุม ประกอบกับมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 องค์การ
บริหารส่วนตำบลดงดินแดง ได้ออกข้อบัญญัติ เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงดินแดงไว้แล้วนั้น 

                       เหตุผล 
โดยที่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2550  ได้กำหนด อัตราค่าธรรมเรียมการออกใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่สอดคล้องกับขนาดพื้นท่ีของกิจการและเศรษฐกิจในตำบล
ดงดินแดงที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันจึงมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ        ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการ
กำกับดูแล ควบคุมและป้องกันเกี่ยวกับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   จึงเสนอร่างข้อบัญญัติ
ตำบล  เรื ่อง  การควบคุมกิจการที ่เป ็นอันตรายต่อสุขภาพ (แก้ไขเพิ่ มเติม ฉบับที ่ 1)  
พุทธศักราช 2562 ขึ้น  เพื่อเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงพิจารณาเห็นชอบ
และใช้บังคับในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงต่อไป 

 รายละเอียด เพิ่มเติม ตามเอกสารท่ีแจกให้ท่านสมาชิกทุกท่าน 
                ปลัด อบต. ตามระเบียบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 

6 ปี พ.ศ.2552  มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อกฏหมายเพื่อปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือเมื่อมีกฏหมายบัญญัติให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บและกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืน ด้วยก็ได้แต่ไม่ให้กำหนดโทษปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท เว้น
แต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
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ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหรือ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือราษฎรในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อญัตติท้องถิ่น 
เมื่อสภาองค์บริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ลงช่ือและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไปในกรณีท่ี
นายอำเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใด ให้
ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีนายอำเภอ
ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวเพื่อให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น
ใหม่ หากนายอำเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคืนสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีนายอำเภอได้รับร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวให้ถือว่านายอำเภอเห็นชอบกับร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตามวรรคส่ี แล้วมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเดิม
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงช่ือและ
ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ได้โดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบจาก 
นายอำเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีได้รับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคืนจากนายอำเภอหรือยืนยัน
ด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็น
อันตกไป 

ประธานสภา   กระผมขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลดง   ดินแดง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งท่ี 1)       พุทธศักราช 2563  

นายบานเย็น  จันทรอด  เสนอ นายพันทิพย์  ผลพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ท่ี 11 
ส. อบต.หมู่ เป็นคณะกรรมการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เรื่อง

กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 1)พุทธศักราช 
2563   

ท่ีประชุม   ผู้รับรอง 2 ท่าน 1. นางแพรทอง  โตไตย์   สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1 
2. นายประจบ  สร้อยนาค   สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 9 

ประธานสภา อบต. ขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา ฯท่านเห็นด้วย 
ขอให้ยกมือ ขอมติครับ 

ท่ีประชุม เห็นด้วย  17       ท่าน 
 ไม่เห็นชอบ   -  ท่าน 
 งดออกเสียง   -  ท่าน 
 
 



9 

 

นายสมชาย น้อยเมือง  เสนอ นายบานเย็น  จันทรอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ท่ี 4 
ส. อบต.หมู่ 9 เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

เรื่องกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 1)พุทธศักราช 
2563  

ท่ีประชุม   ผู้รับรอง 2 ท่าน 1. นางราตรี   มากสกุล       สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5 
2. นายประจบ  สร้อยนาค   สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 9 

ประธานสภา อบต. ขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา ฯท่านเห็นด้วย 
ขอให้ยกมือ ขอมติครับ 

ท่ีประชุม เห็นด้วย  17       ท่าน 
 ไม่เห็นชอบ   -  ท่าน 
 งดออกเสียง   -  ท่าน 
นายพันทิพย์  ผลพงษ์  เสนอ นายประจบ  บัวรอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ท่ี 6 
ส. อบต.หมู่ เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

เรื่องกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 1)พุทธศักราช 
2563   

ท่ีประชุม   ผู้รับรอง 2 ท่าน 1. นางมาลัย   จันทรอด     สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 10 
2. นายอนุวัตร  วงค์อุไร     สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 7 

ประธานสภา อบต. ขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา ฯท่านเห็นด้วย 
ขอให้ยกมือ ขอมติครับ 

ท่ีประชุม เห็นด้วย  17       ท่าน 
 ไม่เห็นชอบ   -  ท่าน 
 งดออกเสียง   -  ท่าน 
นายรณชัย  พวงบานช่ืน  เสนอ นายอนุวัตร  วงค์อุไร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ท่ี 7 
ส. อบต.หมู่ เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

เรื่องกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 1)พุทธศักราช 
2563   

ท่ีประชุม   ผู้รับรอง 2 ท่าน 1. นางสมจิตร  งิ้วเชียง       สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 11 
2. นายธเนตร์   คำแหง      สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 7 

ประธานสภา อบต. ขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา ฯท่านเห็นด้วย 
ขอให้ยกมือ ขอมติครับ 

ท่ีประชุม เห็นด้วย  17       ท่าน 
 ไม่เห็นชอบ   -  ท่าน 
 งดออกเสียง   -  ท่าน 
นายประจบ  บัวรอด  เสนอ นายหอมหวน  รอดเหลือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ท่ี 8 
ส. อบต.หมู่ 6 เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

เรื่องกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 1)พุทธศักราช 
2563   

ท่ีประชุม   ผู้รับรอง 2 ท่าน 1. นารณชัย  พวงบานช่ืน    สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8 
2. นางมะลิ   นพรัตน์        สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 3 
 



10 

 

ประธานสภา อบต. ขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา ฯท่านเห็นด้วย 
ขอให้ยกมือ ขอมติครับ 

ท่ีประชุม เห็นด้วย  17       ท่าน 
 ไม่เห็นชอบ   -  ท่าน 
 งดออกเสียง   -  ท่าน 
นายนางมาลัย  จันทรอด  เสนอ นายเสวย  เป้ป้อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ท่ี 2 
ส. อบต.หมู่ 10 เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

เรื่องกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 1)พุทธศักราช 
2563   

ท่ีประชุม   ผู้รับรอง 2 ท่าน 1. นางราตรี   มากสกุล       สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5 
2. นางทองคำ  มหาชน       สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4 

ประธานสภา อบต. ขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา ฯท่านเห็นด้วย 
ขอให้ยกมือ ขอมติครับ 

ท่ีประชุม เห็นด้วย  17       ท่าน 
 ไม่เห็นชอบ   -  ท่าน 
 งดออกเสียง   -  ท่าน 
 
นางแพรทอง  โตไตย์  เสนอ นายธเนตร์  คำแหง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ท่ี 7 
ส. อบต.หมู่ 1 เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

เรื่องกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 1)พุทธศักราช 
2563   

ท่ีประชุม   ผู้รับรอง 2 ท่าน 1. นายสมชาย   น้อยเมือง   สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 9 
2. นายประจบ   สร้อยนาค  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 9 

ประธานสภา อบต. ขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา ฯท่านเห็นด้วย 
ขอให้ยกมือ ขอมติครับ 

ท่ีประชุม เห็นด้วย  17       ท่าน 
 ไม่เห็นชอบ   -  ท่าน 
 งดออกเสียง   -  ท่าน 

ประธานสภา ขอให้เลขานุการสภาเชิญประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เรื่องกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 1)พุทธศักราช 2563 

ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญพัก   
รับประทานอาหารกลางวันก่อนเด๋ียวกลับมาประชุม เวลา 13.00 น 

ระเบียบวาระที่ 7           ญัตติเร่ือง อื่นๆ (ถ้ามี)  
    7.1  เร่ือง การสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุ 
ประธานสภา   ขอเชิญผู้อำนวยการกองสวัสดิการมาช้ีแจงรายละเอียด 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สวัสดีท่าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบล  พร้อมคณะผู้บริหาร ทุกท่าน  
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ประกาศกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่อง การ
สนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การ
ส่งเสริม และการสนับสนุน การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีให้ 

เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๑๒) มาตรา 99 วรรคสาม 
และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบข้อ ๒ แห่ง
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกําหนดหน่วยงานผู้มีอํานาจหน้าท่ี
รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน
ผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการ
สนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพ ตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันท่ี 
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(๒) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการ
สนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพ ตามประเพณี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ข้อ ๔ การสงเคราะห์ในการจัดการ
ศพตามประเพณี หมายถึง การช่วยเหลือเป็นเงินในการ จัดการศพผู้สูงอายุตาม
ประเพณีรายละสามพันบาท 

ข้อ ๕ การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีนั้น ผู้สูงอายุท่ีตายต้องเข้า
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) อายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป (๒) สัญชาติไทย 

(๓) ผู้สูงอายุท่ีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไมไ่ด้ลงทะเบียน 
ให้ผู้อํานวยการเขต หรือนายอําเภอ หรือกํานั้น หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือ
นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือนายกเมืองพัทยา 
หรือ ประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ตามแบบท่ีอธิบดีกรมกิจการ
ผู้สูงอายุกําหนด 
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การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีตามประกาศนี้ให้รวมถึงผู้สูงอายุ
ซึ่งอยู่ใน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถาน
ดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใด ๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี
ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณี โดยมูลนิธิ สมาคมวัด 
มัสยิด โบสถ์ 

ข้อ ๖ การยื่นคําขอเพื่อขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ให้ผู้
ท่ีรับผิดชอบ ในการจัดการศพตามประเพณีรายนั้นยื่นคําขอในท้องท่ีท่ีผู้สูงอายุ
มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลําเนา ในขณะถึงแก่ความตาย ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอท่ีสํานักงานเขต 

-(๒) จังหวัดอื่น ให้ยื่นคําขอที่สํานักงานพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัด หรือที่ว่าการอําเภอ หรือสํานักงานเทศบาล หรือที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา 

แบบคําขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ให้เป็นไปตามท่ี
อธิบดีกรมกิจการ ผู้สูงอายุกําหนด 

ข้อ ๗ ผู้ยื่นคําขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีตามข้อ ๖ 
ต้องยื่นคําขอ ภายในกําหนดหกเดือนนับต้ังแต่วันท่ีออกใบมรณบัตรพร้อม
เอกสาร ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ (๒) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ หรือ
หนังสือรับรองตามข้อ ๕ (๓) 

(๓) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่าย
และ เลขประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอ กรณีการจัดการศพตามประเพณี
โดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียน หรือ
อนุญาตให้สร้าง จัดต้ัง หรือดําเนินงานมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ด้วย 

(๔) สมุดบัญชีหรือเลขท่ีบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคําขอ เว้นแต่ประสงค์จะขอรับ
เงินสด ให้ดําเนินการตามระเบียบของทางราชการ 

(๕) หนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี ซึ่งออกโดย
บุคคล ตามข้อ ๕ (๓) หรือหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ ๕ วรรคสอง สําหรับกรณี
ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ ท้ังนี้ ผู้ยื่นคําขอและผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกัน แบบหนังสือรับรองให้เป็นไปตามท่ีอธิบดี กรมกิจการผู้สูงอายุกําหนด 

ข้อ ๔ การอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี (๑) 
กรุงเทพมหานคร ให้ผู้อํานวยการเขตเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ (๒) จังหวัดอื่น ให้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ 

ข้อ ๔ ในกรณีผู้ท่ีมีคุณสมบัติและได้ยื่นคําขอเพื่อรับการสงเคราะห์ในการ
จัดการศพ ตามประเพณีถูกต้องตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กําหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
คุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ 
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ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ก่อนวันท่ีประกาศนี้ ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและได้ยื่นคําขอดังกล่าว
ถูกต้องตามประกาศนี้ 

ข้อ ๑๐ ในกรณีมีปัญหาข้อขัดแย้งในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์สรุปก็คือช่วยเหลือเพิ่มขึ้นจากศพละ 2,000 บาท เป็น 3,000 บาท 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

ประธานสภา 7.2  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน “มหาดไทยร่วม
ทุกข์ ร่วมสุขประชาชนจากภัยโควิด-19 ขอเชิญนายก อบต.ช้ีแจง
รายละเอียดครับ 

นายก อบต.   ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดกองทุนช่ือ มหาดไทย ร่วมทุกข์ ร่วมสุขประชาชน 
จากโควิด-19 เพื ่อช่วยเหลือประชาชนที ่ย ังไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานองค์กร หรือเข้าไม่ถึงระบบความช่วยเหลือหรือไม่ขอรับสิทธิ ์ตาม
ระเบียบของราชการได้ โดยการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวเกิดจากการร่วมใจของ
ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยข้าราชการ
บำนาญ และเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยที ่ร ่วมสมัครใจผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเฟืองนคร ชื่อบัญชีมหาดไทยร่วมทุกข์ ร่วมสุข
ประชาชนจากภัยโควิด-19 เลขบัญชี 159-0108310 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
ประธานสภา 7.3  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ขอเชิญผู้อำนวยการกอง

สวัสดิการ ชี้แจงรายละเอียด 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงดินแดง 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ ๒๐ ปี ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ 
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑) พบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมรวม ๑๓,๑๖๔ 
ราย จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต ๑๙ ราย มีอัตราป่วยคือ ๒๐.๐๐ ต่อประชากรแสน
คน มีการรายงานจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่าปี ๒๕๖๐ ณ ช่วงเวลา
เดียวกัน ร้อยละ ๑๑.๕๙ (๑.๑๒ เท่า) การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออก 
ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ ๑๐ – ๑๔ ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ๖๓.๒๘ ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ ๕ – ๙ ปี (๔๗.๕๙) อายุ ๑๕ – ๒๔ 
ปี (๓๖.๗๙) อายุ ๐ – ๔ ปี (๒๔.๙๕) และอายุ ๒๕ – ๓๔ ปี) (๒๐.๐๙) 
ตามลำดับ การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายภาค พบว่า ภาคใต้ อัตรา
ป่วยสูงที่สุด เท่ากับ ๓๓.๖๔ ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย ๓,๑๓๔ ราย 
รองลงมาได้แก่ ภาคกลางอัตราป่วย ๒๙.๗๗ ต่อประชากรแสนคน จำนวน
ผู้ป่วย ๖,๖๐๑ ราย ภาคเหนือ อัตราป่วย ๑๔.๔๗ ต่อประชากรแสนคน จำนวน
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ผู้ป่วย ๑,๗๙๕ ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย ๗.๔๕ ต่อ
ประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย ๑,๖๓๔ ราย 

 

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกส่วนมากจะพบผู้ป่วยในช่วงเดือน
มีนาคม - เดือนกันยายนของทุกปีซึ่งตรงกับการเปิดภาคเรียนพอดี  และชีวนิสัย
ของยุงชอบออกหากินเวลากลางวัน  จึงสันนิษฐานได้ว่าการแพร่เชื ้อและการ
กระจายโรคจะเกิดขึ้นได้ท้ังชุมชน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน  ด้วยเหตุนี้การ
ควบคุมโรคจะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากชุมชน โรงเรียน องค์การบริหารส่วน
ตำบลและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ดังนั้นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงดินแดง  จึงเห็น
ความสำคัญของการระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกปี ๒๕๖๓ ขึ้น   

 

วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพื่อรณรงค์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกมิให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี 

๒. เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกให้เหลือไม่เกิน ๕๐ ต่อแสน
ประชากร 
๓. เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหนะของโรคไม่ให้เกิดการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 
๔. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมป้องกนัและควบคุม
โรคไข้เลือกออก  

      ในบ้านตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   

กลุ่มเป้าหมาย 
    โรงเรียน  ๖  แห่ง 
    วัด  ๑๐  แห่ง 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๓  แห่ง 
    จำนวน ๑,๖๕๖ ครัวเรือน 
 

สถานที่ดำเนินการ 
    พื้นท่ีท้ัง ๑๑ หมู่บ้านในพื้นท่ีตำบลดงดินแดง 
   

วิธีการดำเนินงาน 
๑. ประสานงานกับผู้นำชุมชน/อบต./อสม./และประชาชนในหมู่บ้านเพื่อรับ 
ทราบแนวทางการดำเนินงาน 
๒. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนทางหอกระจายข่าวแจกเอกสารแผ่น
พับ 
๓. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น โดยสำรวจและ
ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์  

     ยุงลาย หยอดทรายอะเบท พร้อมท้ังพ่นหมอกควันกำจัดตัวเต็มวัย   
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๔. จัดทีมออกสุ่มและประเมินลูกน้ำยุงลายแต่ละหมู่ ผลการประเมินจะต้องมีค่า 
HI และค่า CI  

                    ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือเท่ากับ ๐  
                    ๕. ออกพ่นยุงให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของตำบลดงดินแดง  

 

ระยะเวลาดำเนินการ 
    เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ – สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    อบต.ดงดินแดง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงดินแดง 

                                      

การประเมินผล   
๑. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน ๕๐ ต่อ ประชากรแสนคน 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของ วัด โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก รพ.สต. มีค่า CI ไม่เกิน ๑๐ 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของ หมู่บ้าน/ชุมชน มีค่า HI ไม่เกิน ๑๐ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๑. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคไข้เลือดออก 

๒. ประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
๓. ทำให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่าง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
๔.  ประชาชนในพื้นท่ีปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ถูกทำลาย 

    กำหนดการออกรณรงค์และกำจัดลูกน้ำยุงลาย  
โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ 

      อบต.ดงดินแดง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงดินแดง         
อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

วัน/เดือน/ป ี หมู่ท่ี เวลา 

วันท่ี ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ หมู่ ๑ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ หมู่ ๖ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ หมู่ ๙ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หมู่ ๕ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หมู่ ๓ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

วันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หมู่ ๑๐ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หมู่ ๔ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

วันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หมู่ ๘ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
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วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ หมู่ ๑๑ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

วันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ หมู่ ๗ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ หมู่ ๒ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 

หมายเหตุ     กำหนดการ / แผนงานกิจกรรม สามารถปรับเปล่ียนได้ตาม
ความเหมาะสม 

ประธานสภา 7.4  สรุปโครงการที่ยังไม่ได้ทำตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

ผู้อำนวยการกองช่าง สวัสดีท่าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล  พร้อมคณะผู้บริหาร ทุกท่าน สรุปโครงการท่ียังไม่ได้ทำตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 มีท้ังหมด  โครงการ
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ประจำปีงบประมาณ 
2563 มีดังนี ้
1. ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดหมู่ที ่ 10 บ้านหน่วยประคองสายทางหลวง

ท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-62 เริ่มจาก กม.ที่ 0+000 บริเวณสามแยก 
รพ.สต.ตำบลดงดินแดงถึง กม.ท่ี0+700 กว้าง4.00 เมตร ยาว700 หนา
0.10 เมตร หรือพื ้นที ่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร (ปรากฏใน
แผนพัฒนา ท้องถิ่นห้าปีพ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 117 งบประมาณ 
255,000 บาท 

2. ปรับปรุงระบบประปาหอถังสูงขนาดความจะ 8 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 11 
บ้านหนองหิน โดยดำเนินการเปลี่ยนงานเปลี่ยนพื้นไม้รับถังน้ำขนาดพื้นท่ี 
4.00x4.00 เมตร ,เปลี่ยนถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ2,000 
ลิตร จำนวน 4 ใบ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ,เปลี่ยนท่อจ่ายน้ำเป็นท่อ pvc 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ,ประกอบและติดต้ังตู้ควบคุมไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน 
จำนวน 1 ชุด (ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่นห้าปีพ.ศ.2561-2565) 
หน้าท่ี 117 งบประมาณ 100,000 บาท 

3. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4  บ้านโคกกลาง ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 
ลบ.ถ.55-028 เริ่มจากทางหลวงชนบทหมายเลข 1009 ถึงบริเวณสาม
แยกไร่นายอังกูล พานทอง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,260 เมตร หนา 
เฉลี่ย0.10 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 504
ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,040 ตารางเมตร (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 60 งบประมาณ 
227,900 บาท 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 บ้านบ่อดินสอพอง จำนวน2สาย
ทางรายละเอียดดังนี้ 
สายท่ี 1 ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ. 55-038ถนนซอยบ้านนายทีม 
ตุ้มทอง เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม กว้าง 4.00 เมตรยาว60 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
กว้างข้างละ0.50 เมตร  
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สายท่ี 2 ถนนซอยบ้านนายมี พุคะสีคง เริ่มจากทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 
ลบ.ถ.55-001 ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง4.00 เมตร ยาว68เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 272 ตารางเมตรไหล่ทางลงหิน
คลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร  (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.
2561-2565) หน้าท่ี 47 งบประมาณ 266,000 บาท 

5. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านหนองระเริง สาย
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-001(บ้านดงดินแดง-หนองระเริง )
ช่วงกม.ท่ี 5+810 ถึงกม.ท่ี 5+925 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 115 เมตร 
 

6.  หนา0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 37 
งบประมาณ 254,000  บาท 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
          ประธานสภา                          ตามท่ีผู้อำนวยการกองสวัสดิการช้ีแจงให้ทุกท่านทราบนั้น มีท่านใดจะสอบถาม   

อีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม  
          เลิกประชุมเวลา  เวลา  14.0๐ น. 
 

     ลงช่ือ     นายพันทิพย์ ผลพงษ์             ผู้จดรายงานการประชุม 
                  (นายพันทิพย์  ผลพงษ์) 
                                                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
            
        
                                                  

 ลงช่ือ    เสงี่ยม  กองมิตรชัย     ผู้ทานรายงานการประชุม 
                (นายเสงี่ยม  กองมิตรชัย)    
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
 
         

 
คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง   ชุดตรวจรายงานการ 

ประชุมสภา ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาในครั้งนี้แล้วในวันท่ี.............................................................  

           ประจบ  บัวรอด                                                                                                                             
   (นายประจบ  บัวรอด) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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หอมหวล  รอดเหลือ   
(นายหอมหวล  รอดเหลือ) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

สมชาย น้อยเมือง 
(นายสมชาย  น้อยเมือง) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   
รายงานการประชุมสภาครั้งนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ได้รับรองรายงานการ 

ประชุมแล้ว............................................................................................................................................................. 
       

                      ลงช่ือ    เสงี่ยม  กองมิตรชัย       ผู้ตรวจรายงาน 
(นายเสงี่ยม  กองมิตรชัย) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
 
 
 

 

 

 

 

 


