
 

 

 

 

 

 

 

ส าเนาวาระการประชุมสภาฯ 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี 256๔ 

วันท่ี   ๑๒  กรกฎาคม   256๔ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

 

 

 

กิจการสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 
 
 
 



 
ส าเนารายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๑  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี 256๔ 
วันที่  ๑๒  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 256๔    เวลา   ๐๙.๓๐  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารสว่นต าบลเบญจขร 
********************************************************************** 

ผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมคิด      จันทร์ทา ประธานสภาฯ สมคิด      จันทร์ทา ลา 
2 นางสมมุ่ง      หวังเชิดกลาง รองประธานฯ สมมุ่ง       หวังเชิดกลาง  
3 น.ส.สภุาพร    เฉลิมศรี ส.อบต. ม.1 น.ส.สภุาพร  เฉลิมศรี  
4 นางนริศรา      วงศ์จอม ส.อบต. ม.2 นริศรา      วงศ์จอม  
5 นายสมนึก       จารึกกลาง ส.อบต. ม.3 นายสมนึก  จารึกกลาง  
6 นางสุภาภรณ์    ภักตะไชย ส.อบต. ม.3 สุภาภรณ์    ภักตะไชย  
7 นางโนรี           งามดี ส.อบต. ม.4 โนรี           งามดี ลา 
8 นายค าผอง       ทองทา ส.อบต. ม.4 ค าผอง       ทองทา ลา 
9 นางขวัญเรือน    พันหนองแสง ส.อบต. ม.5 ขวัญเรือน    พันหนองแสง  

10 นางรัศมี           ประสาน ส.อบต. ม.5 รัศมี           ประสาน  
11 นายนิ่ง             ขลากระโทก ส.อบต. ม.6 นิ่ง   ขลากรโทก ลา 
12 นางพรทิพย์       ตรีมงคล ส.อบต. ม.7 พรทิพย์       ตรีมงคล  
13 นางส ารวย  อุตตะมะ ส.อบต. ม.7 นางส ารวย  อุตตะมะ ลา 
14 นางสาวสุกัญญา        คงเหม็ง ส.อบต. ม.8 นางสาวสุกัญญา  คงเหม็ง  
15 นายสว่าง          แก้ววิเศษ ส.อบต. ม.9 สว่าง          แก้ววิเศษ  
16 น.ส.บุญเหลือ     เชียงทอง ส.อบต. ม.10 บุญเหลือ     เชียงทอง  
17 นายสมบัติ         พรมจันทร์ ส.อบต. ม.10 นายสมบัติ  พรมจันทร์ ลา 
18 นายประสาทพร คุณทองแดง สมาชิก หมู่ที่ ๒ ประสาทพร คุณทองแดง  
๑๙ นายอนันต์    สวัสดี เลขานุการสภา อนันต์    สวัสดี  

 

-ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม- 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางโนรี     งามดี ส.อบต. ม.๔  
2 นางส ารวย     อุตตะมะ ส.อบต. ม.๗  
๓. นายสมบัติ         พรมจันทร์ ส.อบต. ม.10  
๔. นายนิ่ง             ขลากระโทก ส.อบต. ม.6  
๕. นายค าผอง       ทองทา ส.อบต. ม.4  
๖. นางโนรี           งามดี ส.อบต. ม.4  
๗. นายสมคิด      จันทร์ทา ประธานสภาฯ ลา 



    

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเอื้อน   อดทน นายก อบต. เอ้ือน    อดทน  
2 นายจันทร์   ปุริปุญโน รองนายก อบต. จันทร์  ปุริปุญโน  
3 นายชยุต  แก้วมณี รองนายก อบต. ชยุต  แก้วมณี  
4 นางจิราพร   พรมทอง หัวหน้าส านักปลัด จิราพร   พรมทอง  
5 นายพิเชษฐ์    วงศ์อยู่ รองปลัด อบต. พิเชษฐ์   วงศ์อยู่  
๖ นายวรวุฒิ  แก่นจันทร์ รก.ผอ.กองการศึกษา วรวุฒิ  แก่นจันทร์  
๗. นางสาวสุภารัตน์   ดาเวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ 
สุภารัตน์  ดาเวช  

๘. นางอัจฉรา   อารีตระกูลเลิศ ผอ. กองคลัง อัจฉรา  อารีตระกูลเลิศ  
๙. นายเดือน   ขันนอก เลขานุการนายก อบต. เดือน   ขันนอก  

๑๐. นายสัญญา อินทรประสพ ก านันต าบลเบญจขร สัญญา  อินทรประสพ  
๑๑. นายสมาน   ปริโยทัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ สมาน   ปริโยทัย  
๑๒. นายบุญเหลือ   แต้มทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ บุญเหลือ   แต้มทอง  
๑๓. นายค าพัน    การเกณฑ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ค าพัน    การเกณฑ์  
๑๔. นายช านาญ    นิลใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ช านาญ    นิลใหญ่  
๑๕. นายคุณาพัฒน์  เวชมนต์ ผอ.รบ้านชุมทอง คุณาพัฒน์  เวชมนต์  
๑๖. นางสาวประกันเล็ก  โพธิชัย ผอ.รร.มหาธิคุณ ประกันเล็ก  โพธิชัย  
๑๗. นายทนง    เสนตา ผอ.รร.บ้านห้วยไคร้ ทนง    เสนตา  
๑๘. นางกัญญารัตน์  สมบูรณ์ ผอ.รพสต. บ้านชุมทอง กัญญารัตน์  สมบูรณ์  
 

เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

              เมื่อที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภาฯ ได้กล่าวเชิญท่านรองประธานสภาฯ  
นางสมมุ่ง  หวังเชิดกลาง  ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเบญจขร  เนื่องจากประธานสภาองค์กากรบริหารส่วนต าบลเบญจขร มีการสัมผัส
กับกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิค ๑๙ ต้องท าการกักตัว ๑๔  วัน ก็ขอเชิญ นางสมมุ่ง  หวังเชิด
กลางท าหน้าที่ประธานในการประชุมในครั้งนี้และท าการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
พร้อมทั้งอ่านประกาศเปิดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ 
และกล่าวเชิญท่านประธานสภาฯ ด าเนินการเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
สมัยองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรในล าดับถัดไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ           ตามที่ เลขานุการสภาฯ  ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น เกี่ยวกับกรณีท่าน
ประธานสภาฯ ต้องกักตัว ๑๔  วัน เนื่องจากมีการสัมผัสกับกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิค ๑๙  ใน
พ้ืนที่ ท าให้ไม่สามารถมาท าหน้าที่ด าเนินการประชุมในวันนี้ได้  ซึ่งในรายละเอียด
เกี่ยวกับสถานการณ์ในพ้ืนที่ ตลอดจนการด าเนินการซึ่งจะได้มีการพิจารณาในระเบียบ
ถัดไป  ในรายละเอียดเกี่ยวกับตามระเบียบวาระการประชุมขอให้เลขานุการด าเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุมในระเบียบวาระถัดไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒              เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร สมัย
สามัญสมัยที่ ๒   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  วันที่   ๑๔  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

เลขานุการสภาฯ              ในระเบียบวาระต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ ขอให้ท่านสมาชิกได้ดูตาม
เอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ว่ามีข้อความหรือรายละเอียดใดไม่ถูกต้องหรือ
ตกหล่น จะเพ่ิมเติมก็ขอให้ท่านสมาชิกได้เพ่ิมเติมได้ครับโดยจะดูเป็นแต่ละหน้าไปครับ 

ประธานสภาฯ               ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ  ได้อ่านในรายละเอียดตามส าเนารายงานการ
ประชุมสภาฯ ไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่คะ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ก็ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ผ่านมาคะขอมต ิ

มติที่ประชุม              รับรองรายงานการประชุมจ านวน  ๑๑  ท่าน งดออกเสียง ๑  ท่าน ลา
ประชุมจ านวน ๖  ท่าน จากสมาชิกท้ังหมด ๑๘  ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

เลขานุการสภาฯ                 ๓.๑  รายงานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเบญจขร ณ วันที่    ๑๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๔   ตามสรุปรายงานของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  -รายรับจริงทั้งสิ้น   ๒๔,๔๒๓,๙๙๘.๐๒   บาท 
  -หักเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   ๓,๐๔๕,๑๐๘.๘๔ บาท 
  -หักเงินนม – อาหารเฉพาะกิจ ๗๐,๗๒๘  บาท 
  -รวมรับสุทธิ  ๒๑,๓๐๘,๑๖๑.๑๘  บาท 

 -รายจ่ายจริง  จ านวน     ๑๘,๖๕๖๕๖๔,๒๘ บาท 
  บวกเงินส าหรับโอนลง ศพด/โรงเรียน  ๗๘๖,๐๒๐.๐๐  บาท 
  นม(เฉพาะกิจ)    ๗๐,๗๒๘ บาท 
  บวกเงินเดือน ๑  เดือน   ๗๒๐,๓๔๕ บาท 
 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น              ๒๐,๒๓๓,๖๕๗.๒๘       บาท  



-3- 

 

 นอกจากนี้มีรายการกันเงินโครงการคือ 
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  ๔  จ านวน ๓๓๗,๐๐๐   บาท 
 ยอดเงินคงเหลือสุทธิ      จ านวน  ๗๓๗,๕๐๓.๙๐   บาท  
 เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔ ยอด ณ  วันที่ ๑๒  

กรกฎาคม ๒๕๖๔  ที่มีรายการรับจริง – จ่ายจริง และรายการที่กันเงินเอาไว้ ในการ
ด าเนินการ ซึ่ง ณ  วันนี้งบประมาณยังเข้ามาไม่ตามที่ประมาณการเอาไว้  ใน
รายละเอียดเกี่ยวกับงบลงทุนก็ต้องชะลอก่อน ถ้างบประมาณเข้ามาก็จะเร่งด าเนินการ
ต่อไปขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ หรือมีประเด็นจะสอบถามก็ขอเชิญได้ครับ ก็จะให้
ในส่วนของกองคลังได้ชี้แจงต่อไป 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามท่ีประชุมรับทราบ 

ปลัดอบต. -แจ้งสถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า – ๑๙  ในพ้ืนที่ของ
ต าบลเบญจขร  ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ ๑  ราย และมีผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง  จ านวน ๓  ราย รอผล
ตรวจของผู้สัมผัสในครอบครัว 

 -มาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับอ าเภอ เกี่ยวกับมาตรการเชิงรุกใน
กรณีผู้ที่เดินทางจากต่างพ้ืนที่เข้ามาในพ้ืนที่ของต าบลเบญจขร ทางอ าเภอให้มีมาตรการ
เกี่ยวกับการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองในพ้ืนที่ในระดับหมู่บ้าน โดยมีการประสานการบูร
ณาการกับท้องถิ่น ท้องที่ และอสม. โดยมีการก าหนดมาตรการ ๑๔  วันโดยเริ่มตั้งแต่
วันที่ ๑๒ –  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในการด าเนินการ ส่วนวิธีการด าเนินการนั้นจะให้ทางท่านก านันได้ชี้แจงในรายละเอียด
และแนวทางปฏิบัต ิ

 

ก านันต.เบญจขร               ตามท่ีประชุมเมื่อวันที่ ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  เกี่ยวกับมาตรการคุมเข้ม ๑๔  
วัน ในการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางมาจากต่างพ้ืนที่และในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงนั้น ก็จะมี
การตั้งจุดตรวจคัดกรองในระดับหมู่บ้าน  โดยของต าบลเบญจขรจะมีการเข้าจุดตรวจคัด
กรองทั้ง ๑๐  หมู่บ้านหมู่ละ ๑  จุดโดยจะใช้บริเวณอาคารอเนกประสงค์ของแต่ละ
หมู่บ้าน  โดยจะมีหมู่ที่ ๓  ตั้งบริเวณจุดตรวจต ารวจทางเข้าหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๙  บริเวณ
อาคารประชารัฐ  การปฏิบัติหน้าที่นั้นจะแบ่งออกเป็น ๒  ชุด ๆ ละ ๕  คน เวลาปฏิบัติ
ชุดละ  ๑๒  ชั่วโมง  ก็ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร สนับสนุนเป็น
ค่าอาหารหรือเบี้ยเลี้ยงชุดละ ๕๐๐ บาท รวมเป็น ๑,๐๐๐  บาท /หนึ่งจุด/วัน ในส่วนนี้
ไม่ทราบทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีแนวทางในการสนับสนุนได้เพียงใด 

ปลัด อบต. แนวทางการให้การช่วยเหลือก็ต้องด าเนินการออกค าสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทาง
เจ้าหน้าที่ของ อบต. ส่วนในเรื่องของค่าอาหารหรือค่าเบี้ยเลี้ยงนั้น ก็มีแนวทางที่จะให้
การช่วยเหลือได้ในส่วนนี้ก็จะให้ทางท่านนายกฯ  ได้ให้แนวทางการด าเนินการ 
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นายก อบต.              เกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือตอนนี้เรามีเงินสะสมอยู่ประมาณ ๔  ล้านบาท 
แนวทางการให้การช่วยเหลือก็ด าเนินการจ่ายได้ตามที่ท่านก านันเสนอมา ส่วนจะใช้
วิธีการเบิกแบบใดก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ไปด าเนินการ  

ปลัด อบต.               ตามที่ท่านนายกฯ ได้ให้นโยบายก็ให้การสนับสนุน ส่วนการเบิกจ่ายนั้น 
ตลอดจนการออกค าสั่งก็จะได้ด าเนินการต่อไป  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

เลขานุการสภาฯ               ๔.๑  พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๕  ปี (พ.ศ.  ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕  ) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร  ตาม
รายละเอียดเอกสารแนบ ซึ่งในส่วนของเพ่ิมเติมแผน ประกอบด้วย 

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน  ๓   
โครงการ 

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 
๕  โครงการ และแผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน  ๒  โครงการ 

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  แผนงานการศึกษา  
จ านวน ๑  โครงการ 

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร   แผนงานการเกษตร  จ านวน ๒  โครงการ 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

จ านวน  ๒  โครงการ  ส่วนในรายละเอียดก็จะให้ทางกองแผนได้ท าการชี้แจงกับที่
ประชุมสภาฯ ครับ 

น.ส.สุภารัตน์ ดาเวช            ในรายละเอียดแต่ละโครงการที่ขอเพ่ิมเติม ส่วนใหญ่เป็นรายละเอียดที่จะใช้ใน 
นักวิเคราะห์ ฯ             การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  ๒๕๖๕  ก็ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

และตรวจสอบเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ จุดที่ตั้ง และชื่อตรงกับสถานที่หรือไม่ 
เพ่ือจัดท าเป็นงบประมาณแล้ว จะได้ไม่ต้องมาแก้ไขในภายหลังเกี่ยวกับสถานที่ไม่ตรง
กับท่ีจะด าเนินการก็ขอให้ช่วยตรวจสอบในรายละเอียดค่ะ 

 

ประธานสภาฯ           ขอให้ท่านสมาชิกได้ท าการตรวจดูในรายละเอียดว่ามีจะเพ่ิมเติมหรือแก้ไข
หรือไม่ก็เชิญได้ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ก็ขอมติเห็นชอบแผนพัฒนา
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม            มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
จ านวน  ๑๑  ท่าน งดออกเสียง ๑  ท่าน ลาประชุมจ านวน ๖  ท่าน จากสมาชิกทั้งหมด 
๑๘  ท่าน 
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เลขานุการสภาฯ   ๔.๒  พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลเบญจขร  ตามรายละเอียดโครงการพัฒนาประกอบด้วย 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดคมนาคม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน  ๙๘  
โครงการ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประชาชนอยู่ดีมีสุ ข  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          จ านวน  ๖  โครงการ 
 แผนงานสาธารณสุข            จ านวน  ๙  โครงการ  
แผนงานรักษาความสงบภายใน           จ านวน   ๔   โครงการ 
แผนงานสังคมสงบเคราะห์             จ านวน ๘  โครงการ 
แผนงานเคหะและชุมชน            จ านวน  ๔  โครงการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป            จ านวน  ๕  โครงการ  
งบกลาง               จ านวน   ๕  โครงการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         จ านวน   ๗   โครงการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        จ านวน  ๔๖   โครงการ 
แผนงานเคหะและชุมชน           จ านวน   ๑๗   โครงการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
แผนงานการศึกษา            จ านวน  ๒๐   โครงการ 
แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ                จ านวน  ๒๐   โครงการ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
แผนงานการเกษตร                จ านวน  ๖๙  โครงการ 
แผนงานเคหะและชุมชน              จ านวน  ๒  โครงการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร                จ านวน  ๘   โครงการ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               จ านวน  ๓  โครงการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป        จ านวน  ๑๕  โครงการ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       จ านวน  ๖  โครงการ  
แผนงานเคหะและชุมชน        จ านวน ๑๐   โครงการ  
ส่วนในรายละเอียดก็จะให้ทางงานแผนได้ท าการชี้แจงกับที่ประชุมสภาฯ ครับ 
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น.ส.สุภารัตน์ ดาเวช              ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๐  มีข้ันตอน 
นักวิเคราะห์ ฯ              ในการด าเนินการคือ  ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสนับสนุนฯ  ผ่านประชาคม

ระดับต าบล  คณะกรรมการพัฒนาฯ  และน าเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาฯ เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก็ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและตรวจสอบในรายละเอียด
และความถูกต้องโดยเฉพาะเกี่ยวกับรายละเอียดชื่อโครงการ พ้ืนที่ ขนาดของโครงการ 
ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่  ซึ่งแต่ละโครงการจะได้น าไปสู่จัดท างบประมาณหรือการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งในรายละเอียดเป็นสาระส าคัญที่ต้องถูกต้องเพราะ 
เมื่อน าไปจัดท างบประมาณหรือขอรับการสนับสนุนแล้ว 

 

ประธานสภาฯ                  ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงตามรายละเอียดเอกสารในแต่ละยุทธศาสตร์และ
แต่ละแผนงานไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขอะไรบ้าง โดยเฉพาะ
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ และราละเอียดของพ้ืนที่ตั้ง ปริมาณนั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็ขอ
เชิญได้นะคะ 

มติที่ประชุม                 มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ จ านวน  ๑๑  ท่าน งดออกเสียง ๑  ท่าน ลาประชุมจ านวน ๖  ท่าน จากสมาชิก
ทั้งหมด ๑๘  ท่าน 

เลขานุการสภาฯ                  ๔.๓  พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
                             พ.ศ. ๒๕๖๔  รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ส่งให้กับท่านสมาชิกก่อนการประชุม ขอให้ 

ได้พิจารณาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     

พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๓๕๖๒  
     ข้อ ๔๕  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ   

แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  
    ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 

จ านวน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สอง
นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ สามารถที่จะท าการพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวได้ก็ให้ที่ประชุมได้พิจารณาในการที่จะด าเนินพิจารณาสามวาระรวดเดียว 

ประธานสภาฯ   ตามที่เลขาฯ  ได้อ่ืนระเบียบฯ เกี่ยวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติที่สภาฯ  
สามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ก็ให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่าให้สามารถด าเนินการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องเก่ียวกับ  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.  
๒๕๖๔  ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
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มติที่ประชุม               มีมติเห็นชอบพิจารณาสามวาระรวดเดียว จ านวน  ๑๑  ท่าน งดออกเสียง 
๑  ท่าน ลาประชุมจ านวน ๖  ท่าน จากสมาชิกท้ังหมด ๑๘  ท่าน 

เลขานุการสภาฯ               รายละเอียดเกี่ยวกับข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ.  ๒๕๖๔ มีรายละเอียดประกอบด้วย 
- หน้าแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับ หลักการ และเหตุผล ซึ่งเป็นการออกตาม  พรบ. 

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- รายละเอียดเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ.  ๒๕๖๔  ประกอบด้วยข้อบังคับท้ังหมด  ๔๓  ข้อ ประกอบด้วย 
- ข้อ ๑ ถึงข้อ  ๔  เป็นเรื่องการบังคับในพ้ืนที่เฉพาะต าบลเบญจขร และให้นายก

เป็นผู้รักษาการตามระเบียบฉบับนี้ 
- หมวดที่ ๑  เป็นเรื่องทั่วไป  ข้อ ๕  เป็นการอธิบายความหมายของค าในข้อบังคับ

ฉบับนี้ 
- หมวดที่ ๒  เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเภทกิจการที่ต้องควบคุม  ข้อ ๖ มีทั้งหมด ๑๓  

ประเภท คือ  
๑. กิจการที่เกีย่วกับการเลี้ยงสัตว์ 
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม 
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง  

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
๘. กิจการเกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน สารเคมี 
๑๓. กิจการอื่นที่เก่ียวกับสิ่งอ่ืน ๆ 

ข้อ ๗ เป็นการบังคับใช้ตามประกาศผังเมืองและการควบคุมอาคาร 

- หมวดที่ ๓  เป็นเรื่องเก่ียวกับ สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล ตั้งแต่
ข้อ ๘  ถึงข้อ  ๑๓  เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งต้องเหมาะสม ระบบการ
ระบายน้ า มีพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับคนงาน สถานที่จ าหน่ายอาหาร และวิธีการ
ก าจัดขยะมูลฝอย 
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- หมวดที่ ๔  เป็นเรื่องเกี่ยวกับ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ข้อ ๑๔ – ๑๕  
เป็นเรื่องเก่ียวกับมาตรฐานของการคุ้มครองแรงงาน  และมาตรการเกี่ยวกับระบบ
การป้องกันภัยที่เกิดจากอัคคีภัย 

- หมวดที่ ๕  เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่เกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ ข้อ ๑๖   

- หมวดที่ ๖  เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การขออนุญาตและใบอนุญาต  ข้อ ๑๗ – ๔๓  เป็น
เรื่องขั้นตอนการขออนุญาต การต่อใบอนุญาต  การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
นี้  การตั้งสถานที่ต้องห่างจากชุมชนหรือสถานที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.  ๒๕๖๔  รายละเอียดกิจการทั้ง ๑๓  ประเภท 
ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

ประธานสภาฯ            ตามที่เลขานุการฯ  ได้อ่านในรายละเอียดไปแล้วนั้น ในวาระที่ ๑ นั้น ก็ให้
สมาชิกได้สอบถาม เพ่ือประกอบการพิจารณาในวาระที่ ๑  ก็ขอเชิญสอบถามได้ 

น.ส.สุกัญญา คงเหม็ง           ตามรายละเอียดนั้น ค่อนข้างมากพอสมควรและมีส่วนที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม โดย 
ส.อบต.หมู่ที่ 8            เฉพาะ ในประเด็นการเลี้ยงสัตว์นั้น จ านวนใดที่จะเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชน ในประเด็นนี้ต้องขอระยะเวลาสักหน่อย ในส่วนตัวก็ขอรับหลักการก่อนส่วน
ในการพิจารณาวาระที่เหลือ ขอให้เวลาท าความเข้าใจก่อนที่จะท าการพิจารณาในวาระ
ที่เหลือ 

 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอีกหรือไม่เชิญได้   

ที่ประชุม เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกหมู่ที่ ๘  นางสาวสุกัญญา   คงเหม็ง  

ประธานสภาฯ         ขอมติในการพิจารณาในวาระที่ ๑  รับหลักการในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.  ๒๕๖๔ ขอมต ิ

มติที่ประชุม         มีมตริับหลักการในวาระที่ ๑ จ านวน  ๑๑  ท่าน งดออกเสียง ๑  ท่าน ลาประชุม
จ านวน ๖  ท่าน จากสมาชิกท้ังหมด ๑๘  ท่าน 

ประธานสภาฯ            ในการพิจารณาวาระที่เหลือ ก็จะน าไปพิจารณาในการประชุมสภาฯ ครั้งถัดไป 
ซึ่งจะมีการขอขยายระยะเวลาในการประชุมสภาสมัยวิสามัญในครั้งนี้ 

เสขานุการสภาฯ            ๔.๕  พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งวัดเบญจขร หมู่ที่ ๔  ด้วยส านักพุทธศาสนาฯ 
จะพิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งวัดนั้น  ต้องได้รับความเห็นขอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเบญจขรเสียก่อน เพ่ือน าไปใช้ประกอบการพิจารณาในการขอจัดตั้งวัด
เบญจขร  โดยคณะกรรมการวัดได้มีการเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
ไปครั้งหนึ่งแล้วโดยในครั้งนั้นเป็นการด าเนินการขอสร้างวัด ซึ่งได้รับการพิจารณาไปแล้ว 



-9- 

                             นั้น  ในขั้นตอนนี้ เป็นการด าเนินการขอจัดตั้งวัด ก็ขอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วน 
                      ต าบลเบญจขร ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอจัดตั้งวัดเบญจขร หมู่ที่ ๔ 

 

ประธานสภาฯ            มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติเห็นชอบในการขอ
จัดตั้งวัดเบญจขร หมู่ที่ ๔  ขอมต ิ

มติที่ประชุม             มีมตเิห็นชอบให้จัดตั้งวัดเบญจขรหมู่ที่ ๔  จ านวน  ๑๑  ท่าน งดออกเสียง ๑  
ท่าน  ลาประชุมจ านวน ๖  ท่าน จากสมาชิกท้ังหมด ๑๘  ท่าน 

เลขานุการสภาฯ               ๔.๖  พิจารณาเกี่ยวกับการขอก่อสร้างวัดห้วยไคร้ เหนือ หมู่ที่ ๒  ด้วย
หลักเกณฑ์ส านักพุทธศาสนาฯ  ในการยื่นขอสร้างวัดนั้น จะต้องมีเอกสารประกอบการ
ยื่นขอสร้างวัด คือมติของสภาฯ เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบในการสร้างวัดดังกล่าว 
คณะกรรมการวัดห้วยไคร้เหนือ  จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการสร้างวัดห้วยไคร้เหนือโดยมีเอกสารประกอบในการยื่น
ขอสร้างวัดดังกล่าว ในเนื้อท่ี  ๑๔  ไร่ ๓  งาน  ๙๘  ตาราวา   

ประธานสภาฯ                 ตามท่ีเลขานุการฯ  ได้ชี้แจงในรายะเอียดไปนั้นไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามหรือไม่เชิญได้  ถ้าไม่มีก็จะขอมติเห็นชอบในการขอสร้างวัดห้วยไคร้เหนือหมู่ที่ 
๒  ขอมติ  

มติที่ประชุม           มีมติเห็นชอบให้ก่อสร้างวัดห้วยไคร้เหนือหมู่ที่ ๒   จ านวน  ๑๑  ท่าน งดออก
เสียง ๑  ท่าน  ลาประชุมจ านวน ๖  ท่าน จากสมาชิกท้ังหมด ๑๘  ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ            ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมหรือสมาชิกทุกท่านมีข้อคิดหรือ
ข้อเสนอแนะก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมขอเชิญค่ะ 

นายประสาทพร คุณทองแดง -ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุแผนฯ ของอบต. เกี่ยวกับรถกระเช้า อบต.  
ส.อบต.หมู่ที่ 2            ควรที่จะท าการบรรจุเอาไว้ในแผนพัฒนาฯ เพ่ือการจัดหามาใช้ในกิจการงานของ อบต. 

ด้วย 
 -กรณีฝายช ารุดไม่ทราบว่าจะมีการด าเนินการอย่างไร ขอให้เร่งด าเนินการแก้ไขให้โดย

ด่วน 
ปลัด อบต.            กรณีฝายช ารุดนั้น ได้มีหนังสือให้ผู้รับจ้างมาด าเนินการแล้ว และถ้าไม่

ด าเนินการกร็ิบประกันสัญญา  การแก้ไขทาง อบต. ด าเนินการและในส่วนที่เกินกว่าเงิน
ค้ าประกันสัญญา ก็ต้องเรียกร้องจากผู้รับจ้างต่อไป  ในเรื่องการบรรจุรถกระเช้านั้นก็จะ
ได้ด าเนินการบรรจุเอาไว้ 

นายสว่าง แก้ววิเศษ          ขอเสนอเกี่ยวกับเรื่องยานพาหนะของ อบต. รถยนต์นั้น ควรที่จะมีการบรรจุเอา 
ส.อบต.หมู่ที่ 9            ไว้ในแผนพัฒนา เพราะสภาพของรถยนต์ค่อนข้างเก่าไม่คุ้มกับการซ่อมบ ารุง ก็เห็นควรมี

การบรรจุเอาไว้เพ่ือการจัดหาเพิ่มเติม 
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นางสุภาพร เฉลิมศรี               ขอสอบถามเกี่ยวกับการจัดหายางมะตอย และการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
ส.อบต. หมู่ที่ 1           ขอให้เร่งด าเนินการ 

 

รองปลัด อบต.               กรณีเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะนั้น ขณะนี้ ได้ด าเนินการส ารวจ จัดท า
รายละเอียด ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ เหลือเพียง ๒  หมู่ ก็จะสามารถด าเนินการจัดหา
วัสดุและด าเนินการซ่อมแซมได้   

ปลัด อบต.              กรณียางมะตอบส าเร็จนั้น ได้ด าเนินการแล้วอยู่ระหว่างให้ผู้ขายแจ้งรายการ
สินค้าและเอกสารที่จะด าเนินการจัดหา 

น.ส.สุกัญญา คงเหม็ง             กรณีเก่ียวกับโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น กึง่ถาวรดาดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก               
ส.อบต. หมู่ที่ 8           ของ หมู่ที่ ๘  นั้น เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ได้ด าเนินการ  ทางหมู่บ้านจะขอเปลี่ยนแปลง

โครงการไม่ทราบว่าจะด าเนินการได้หรือไม่อย่างไร ขอสอบถามเพ่ือที่จะได้ด าเนินการ
จัดท ารายละเอียดมาเสนอต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

ปลัด อบต.             ในประเด็นดังกล่าวขอดูในรายละเอียดของระเบียบข้อกฎหมายก่อน ซึ่งถ้าได้
ข้อสรุปอย่างไรจะท าการแจ้งกับท่านสมาชิกฯ เพ่ือด าเนินการเสนอต่อสภาฯ ในการ
ประชุมในการครั้งถัดไป 

นางขวัญเรือน พันหนองแสง  กรณีโครงการของหมู่ที่ ๕  เกี่ยวกับการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตาม 
ส.อบต.หมู่ที่ 5            ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔  จะขอเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ด าเนินการ 

รายละเอียดขอให้ทางกองช่างด าเนินการส ารวจประมาณราคาให้ใหม่ เพ่ือจะได้ให้สภาฯ 
ได้พิจารณาไม่ทราบว่าสามารถที่จะด าเนินการได้หรือไม่ 

 

ปลัด อบต.             ในการขอเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ด าเนินการนั้น เป็นอ านาจของสภาฯ  ในการ
พิจารณาส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบรายการและประมาณราคานั้นต้องให้ทางกอง
ช่างประมาณราคาใหม่ โดยให้อยู่ในงบประมาณเดิม  ก็ให้น าเข้าพิจารณาในการประชุม
ครั้งถัดไป 

ประธานสภาฯ               ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีเรื่องใดจะแจ้งต่อที่ประชุมอีก
หรือไม่เชิญได้ครับ 

 
 

 ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกหรือผู้เข้าประชุมสอบถามหรือเสนอแนะต่อที่ประชุม 
 

ปิดประชุม เวลา  ๑๔.๓๐   น. 
 
 

ประธานสภาฯ หากไม่มีขอปิดการประชุม 
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(ลงชื่อ).......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                        (นายอนันต์   สวัสดี) 
                                                     เลขานุการสภาฯ อบต.เบญจขร 
 
 

   (ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายสมคิด    จันทร์ทา) 
                                                     ประธานสภาฯ อบต.เบญจขร 
 
 
 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

  (ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการ 
                                             (นายสว่าง     แก้ววิเศษ   ) 
 
 

  (ลงชื่อ).......................................................รองประธาน 
                                             (นายค าผอง       ทองทา) 
 
 

  (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
                                             (นางสาวสุกัญญา   คงเหม็ง 


