
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 

สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 

วันอังคารที่  11  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕64  เวลา  ๐๙.30  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง  

................................................. 

               นายฉลวย  ศรีอำไพ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างนับองค์ประชุม เมื่อ

ที่ประชุมพร้อมได้กล่าวเรียนเชญิประธานสภาจุดเทียนธูปเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์พร้อมกัน  

จากนั้น  นายสมบุญ   นามบุญลือ ประธานสภาฯ  ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสมัยที่  

1  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕64   

การแต่งกายชุดสีกากี 

ระเบียบวะระที่ 1  ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

นายสมบุญ  นามบุญลือ : เรื่องการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ผ่านมา 

เนื่องจาก ตดิสถานการณ์ โควิด-19 จึงไม่มีการประชุม 

มตทิี่ประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

มตทิี่ประชุม  -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  3.1 ญัตติ กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 

และ สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 

นายสมบุญ  นามบุญลือ 

ประธานสภา อบต. 

: กระผมขอเชญิท่านปลัดชี้แจงครับ 

 

นางอรวรรณ  ไชยนรนิทร์ 

ปลัด อบต. 

: เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

ช้างทุกท่านและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง รองนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง และเลขานุการองค์การบริหารส่วน

ตำบลด่านช้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ขอ้ 21 

การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มตน้

ประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ

ประจำปีของปีถัดปี และระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก

ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญ

ประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยใหน้ำความในข้อ 11  มาใช้บังคับโดย

อนุโลม ในการกำหนดวาระการประชุมจะไม่เกิน 4 สมัยต่อ 1 ปีค่ะ 
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นายสมบุญ  นามบุญลือ 

ประธานสภา อบต. 

: มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมหรอืไม่ ถ้าไม่มกีระผมขอ

สอบถามทุกท่าน เรื่องการเสนอตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีให้คงไว้คนเดิมครับ 

มตทิี่ประชุม  ได้มมีตใิห้กำหนดวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 

สามัญประจำปี  2563 ไว้ดังนี้ 

สมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 

สมัยที่ 2/2564  ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564 จำนวน 15 วัน 

สมัยที่ 3/2564  ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2564 จำนวน 15 วัน 

สมัยที ่4/2564  ระหว่างวันที่ 16-30 ธันวาคม 2564 จำนวน 15 วัน 

สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 

สมัยที่ 1/2564  ระหว่างวันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 15 วัน 

  3.2 เรื่องพิจารณาเห็นชอบ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-

2564)เพิ่มเติมและเปลีย่นแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 

นายสมบุญ  นามบุญลือ 

ประธานสภา อบต. 

: ขอเฃิญ นางภลนิี ทับสีแก้ว ผูอ้ำนวยการกองส่งเสริมเกษตร เป็นผู้ช้ีแจง

ครับ 

นางภลิน ีทับสีแก้ว  

ผ.อ.กองส่งเสริมเกษตร 

: ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

และ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 ข้อ 18 แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล 

องค์การบริการส่วนตำบล เมอืงพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

ที่กฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทำหรอืทบทวนใหแ้ล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน

ปีงบประมาณถัดไป ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ตอ้งจัดทำ

หรอืทบทวนใหเ้สร็จสิน้ภายในเดือนตุลาคม 2564 จงึขอแก้ไขเพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ปี 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 

1โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก  หมู่ที่ 9 (จากลานมัน ไป

ถนนลาดยางทางไปโคกสะอาด) -.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 

ขนาด กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120 เมตร หรอืมีพื้นที่ คสล. 

ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.  (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ตัง้ไว้ 

350,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564  แบบ ผ.02 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไข) 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก  หมู่ที่ 9 (จากลานมัน ไป

ถนนลาดยางทางไปโคกสะอาด) -.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 

ขนาด กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120 เมตร หรอืมีพื้นที่ คสล. 

ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)  งบประมาณ ตั้งไว้ 

310,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 แบบ ผ.02 



-3- 

  รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 

1.โครงการปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านแม่เล็ก ถึงลำหว้ย

ใหญ่)  -.ลงลูกรังผิวถนน กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 680 เมตร 

หรอืปริมาตรลงลูกรัง ไม่น้อยกว่า 408 ลูกบาศก์เมตร  

     ** (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) ** งบประมาณ ตั้งไว้ 160,000.-

บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 แบบ ผ.02     

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง) 

1.โครงการปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (จากบ้านแม่เล็ก ถึงลำ

หว้ยใหญ่)  -.ลงลูกรัง ขนาดผวิจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 435 

เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 235 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

ยาวรวม 670 เมตร หรอืปริมาตรลงลูกรัง ไม่น้อยกว่า 384.37 ลูกบาศก์

เมตร ปรับเกรดพร้อมบดทับแน่น 

   ** (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) ** งบประมาณ ตั้งไว้ 135,000.-

บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564  แบบ ผ.02 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 

2.โครงการปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากหนองสระไผ่ ไป

โคกมืด) -.ปรับปรุงถนนโดยลูกรัง ขนาดผวิจราจร กว้าง 4 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 1,915 เมตร หรอืปริมาตรลงลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,149 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัด  ** (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) ** 

งบประมาณ ตัง้ไว้ 365,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.

2564 แบบ ผ.02 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง) 

2.โครงการปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากหนองสระไผ่ 

ไปโคกมืด) -.ลงลูกรัง ขนาดผวิจราจร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

ยาว 1,900 เมตร หรอืปริมาตรลงลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,140 ลูกบาศก์เมตร 

ปรับเกรดพร้อมบดทับแน่น  ** (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) ** 

งบประมาณ ตัง้ไว้ 400,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 

2564  แบบ ผ.02 

   รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (ปัจจุบัน) 

3.โครงการปรับปรุงผวิจราจรด้วยแอสฟลัติก คอนกรีต บา้นนานิคม หมู่ที่ 5  

(จากทางหลวง 202 ถึงถนนคอนกรีตสามแยกบ้านนางหอมจันทร์)   

-ปรับปรุงผวิจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) กว้าง  5 

เมตร  หนา 0.04 เมตร  ยาว  240 เมตร  หรอืมีพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีต

รวม ไม่นอ้ยกว่า  1,200 ตารางเมตร งบประมาณ 350,000.- บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แบบ ผ.02 
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  รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง) 

3.โครงการปรบัปรุงผวิจราจรด้วยแอสฟลัติก คอนกรีต บา้นนานิคม หมู่ที่ 5  

(จากทางหลวง 202 ถึงถนนคอนกรีตสามแยกบ้านนางหอมจันทร์)   

- ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) กว้าง  

5 เมตร  หนา 0.05 เมตร  ยาว  120 เมตร  หรอืมีพื้นที่แอสฟัลติกคอนก

รีตรวม ไม่น้อยกว่า  600 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร งบประมาณ 

240,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 แบบ ผ.02 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 

4โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเพ็ด    หมู่ที่ 8 (เชื่อมต่อถนนหน้าบ้าน

นายเทียม) -.ก่อสร้าง คสล.  กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30 

เมตร หรือพืน้ที่ ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.      ** (ตามแบบแปลน อบต.

กำหนด) ** งบประมาณ ตั้งไว้ 75,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2565 แบบ ผ.0 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง) 

4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (เชื่อมต่อถนนหน้าบ้านนาย

เทียม) 

-.ก่อสร้าง คสล.  กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 45 เมตร หรอื

พืน้ที่ ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.      ** (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) ** 

งบประมาณ ตัง้ไว้ 94,000.-บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 

2564 แบบ ผ.02 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 

5.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากถนนลาดยาง ถึง

นานายกมล) 

-.ถนนลูกรัง กว้าง 4.5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,430 เมตร หรอื

ปริมาตรลงลูกรัง ไม่น้อยกว่า 965.25 ลูกบาศก์เมตร  

     ** (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) ** งบประมาณ ตั้งไว้ 100,000.-

บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564 แบบ ผ.02 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง) 

5.โครงการปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากถนนลาดยาง 

ถึงนานายกมล) 

-.ลงลูกรัง ขนาดผวิจราจร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 

1,430 เมตร หรอืปริมาตรลงลูกรัง ไม่นอ้ยกว่า 858 ลูกบาศก์เมตร ปรับ

เกรดพร้อมบดทับแน่น 

     ** (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) ** งบประมาณ ตั้งไว้ 300,000.-

บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 แบบ ผ.02 
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  รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 

6.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากนานายสมพล ถึงนานาย

สุพัฒน์) 

-.ถนนลูกรัง กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 700 เมตร หรอื

ปริมาตรลงลูกรัง ไม่น้อยกว่า 630 ลูกบาศก์เมตร  

     ** (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) ** งบประมาณ ตั้งไว้ 45,000.-

บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565  แบบ ผ.02 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง) 

6.โครงการปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากนานายสมพล 

ถึงนานายสุพัฒน์) 

-.ลงลูกรัง ขนาดผวิจราจร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 

700 เมตร หรอืปริมาตรลงลูกรัง ไม่นอ้ยกว่า 420 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรด

พร้อมบดทับแน่น  

     ** (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) ** งบประมาณ ตั้งไว้ 145,000.-

บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 แบบ ผ.02 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) 

1.ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7  

(เส้นบ้านหนองแวงไปบ้านหันเก่า) 

- ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด กว้าง  4 เมตร  หนา 

0.04 เมตร  ยาว  220 เมตร  หรอืมีพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตรวม ไม่นอ้ย

กว่า  880  ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร      ** (ตามแบบแปลน อบต.

กำหนด) ** งบประมาณ ตั้งไว้  270,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2564 แบบ ผ.02 

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสะอาด  หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายไสว 

ทบแกว้ ถึงหน้าบ้านนายสมเพียร  ศรีชุมพล) 

-.ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผวิจราจร กว้าง 3 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร ยาว 80 เมตร หรอื มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร 

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 4 ท่อน 

     ** (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) ** งบประมาณ ตั้งไว้ 103,000.-

บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 แบบ ผ.02 

3.โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านรกฟ้า    หมู่ที่ 11 (ช่วงหน้าบ้านนาย

เรือง  สูหา) 

-.ซ่อมแซมถนน คสล.  กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. 

ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 4 ท่อน      ** (ตามแบบแปลน อบต.

กำหนด) ** งบประมาณ ตั้งไว้ 17,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2564 แบบ ผ.02 
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  4.โครงการปรบัปรุงผวิจราจรดว้ยแอสฟลัติกคอนกรีต บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จาก

สามแยกป้อมยามสระหนองจานเจี้ยว ถึงบ้านรกฟ้า) 

- ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด กว้าง  8 เมตร  หนา 

0.05 เมตร  ยาว  100 เมตร  มพีื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 800 ตารางเมตร 

พร้อมทางเชื่อมแอสฟัลติกคอนกรีต มพีืน้ที่ไม่นอ้ยกว่า 5 ตารางเมตร และ

มีพื้นที่แอสฟัลติก -คอนกรีตรวม ไม่นอ้ยกว่า  805  ตารางเมตร       พร้อม

ตีเส้นจราจร     ** (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) **งบประมาณ ตัง้ไว้  

315,000.- บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564แบบ ผ.02 

5.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6  (จากสามแยกบ้านนาย 

สมควร  ศรจีันทร์ ถึงสี่แยก คสล.ทางไปศาลปู่ตา) 

- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง  3 เมตร  ยาว  160 เมตร  หนา 

0.15 เมตร   หรือมีพืน้ที่ คสล.  ไม่นอ้ยกว่า  480  ตารางเมตร  (ตามแบบ

แปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ตัง้ไว้  240,000.- บาท ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 แบบ ผ.02 

นายสมบุญ  นามบุญลือ 

ประธานสภา อบต. 

: มีสมาชิกท่านใดเสนอหรอืสอบถามเพิ่มเติมหรอืไม่ เชญิครับ 

นายบัวพันธ์ ศรีศาลาแสง 

ส.อบต.ม.2 

: โครงการบ้านตะคร้อเก่าหมู่ที่ 6 ถนนเส้นตะคร้อเก่าหมู่ที่ 6 ช่วยเพิ่มเติม

เส้นตะคร้อเก่าไปบ้านโคกสว่าง ตำบลขุนทอง ในส่วนที่ยังไม่ได้ทำครับ 

นายอนุรักษ์ ถาดจังหรีด 

ส.อบต.ม.6 

: เรื่องเส้นทางหมู่ที่ 6 เป็นความต้องการของชาวบ้านิอยากได้เส้นทางไปสระ

สี่เหลี่ยมไปก่อนครับ 

นายบัวพันธ์ ศรีศาลาแสง 

ส.อบต.ม.2 

: ผมอยากทราบว่าเงนิจ่ายขาดและเงินเพิ่มงบเพิ่มเตมิจำนวนนีอ้ยู่ในงบ

จำนวนไหนครับ 

นางภลิน ีทับสีแก้ว 

ผอ.การส่งเสริมเกษตร 

: เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมจะขอประชุมในวันต่อไปค่ะ 

นายสมบุญ  นามบุญลือ 

ประธานสภา อบต. 

: สมาชิกท่านใดเสนอหรอืสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ 

กระผมขอมตทิี่ประชุมสภา เพื่อพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 

กรุณายกมอืครับ 

มตทิี่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑5 เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธานสภาฯ, 

รองประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ 
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  3.3 เรื่องพิจารณาเห็นชอบ(ร่าง)ข้อบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ  พุทธศักราช 2564            

นายสมบุญ  นามบุญลือ 

ประธานสภา อบต. 

: การพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องกิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช 2564 กระผมขอเชญิ นายจรีะพงษ์ 

พาเก่านอ้ย ตำแหน่งนิติกร ชีแ้จงรายละเอียดครับ 

นายจีระพงษ์ พาเก่าน้อย 

นิตกิร 

: เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  

เนื่องจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง กิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช 2553 ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว 

เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันเห็นสมควรยกเลิกข้อบัญญัติ

ดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพที่ตอ้งมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วน

ตำบลด่านช้าง จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ครับ  

นายสมบุญ นามบุญลือ 

ประธานสภา อบต. 

: วาระที่ 1 ขัน้รับหลักการ 

ในระเบียบวาระที่ 3.3 การจัดทำร่างข้อบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ  พุทธศักราช 2564 ซึ่งทางคณะผูบ้ริหารได้จัดทำร่างข้อบัญญัติ

เสนอเพื่อให้สภาพิจารณา ซึ่งการพิจารณาร่างข้อบัญญัตินัน้ ที่ประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบล จะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวหรอืไม่ก็ได้ 

หากจะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว ผูบ้ริหารท้องถิ่นหรอืสมาชิกสภา

ท้องถิ่นจำนวนไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง ในสามของจำนวนในที่ประชุมเป็นผู้เสนอ

ก็ได้ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัตใิห้พิจารณา สามวาระรวดเดียวแล้ว การ

พิจารณาวาระที่ 2 ให้ที่ประชุมเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

2557 ขอ้ 45            

นายธงชัย  พลค่อ 

สมาชิกสภา อบต. 

: กระผมนายธงชัย พลค่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 

หมู่ที่ 3 ผมขอเสนอใหส้ภาพิจารณาร่างขอ้บัญญัติ เป็นสามวาระรวดเดียว

ครับ เนื่องจากไม่ใช่ขอ้บัญญัติงบประมาณ ซึ่งจะพิจารณาสามวาระเดียว

ไม่ได้ครับ 

นายสมบุญ  นามบุญลือ 

ประธาน อบต. 

: มีสมาชิกสภาท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่น หรอืไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผม

ขอมตทิี่ประชุมครับ 

มตทิี่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวครับ 

นายสมบุญ  นามบุญลือ 

ประธาน อบต. 

: ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้นำเสนอร่างข้อบัญญัติให้สภา

ได้พิจารณาและรับหลักการและรับหลักการ ซึ่งรายละเอยีดไดแ้จกให้ท่ีประชุมครบ

จำนวนองค์ประชุมแล้ว หากไมม่ผีู้ใดอภิปราย ผมขออนุมัตท่ีิประชุมว่าท่านใดเห็นชอบ

รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เร่ืองร่างข้อบัญญัติ 

กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พุทธศักราช 2564 ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

กรุณายกมือขึน้ 
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มตทิี่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 15 เสียง ให้อ่านร่างขอ้บัญญัติองค์การบริการ

บริหารส่วนตำบลด่านช้าง ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ พร้อมใหท้ี่ประชุม

สภาเป็นกรรมการแปรญัตติสภา 

 

นายสมบุญ นามบุญลือ 

ประธาน อบต. 

 

: 

วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 

ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 ขัน้แปรญัตติ มีสมาชิกท่านใด 

เห็นสมควรจะแก้ไขเพิ่มร่างข้อบัญญัติตามระเบียบ ในกรณีการพิจารณา

สามวาระรวดเดียว ผู้ที่จะแปรญัตติสามารเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

เชญิครับ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรอืไม่ครับ หากเห็นชอบกับที่

ผูบ้ริหารก็เสนอมาครับ หากไม่มผีูใ้ดแปรญัตติเพิ่มเติมผมขอมติที่ประชุม 

ใครเห็นชอบให้อ่านร่างขอ้บัญญัติในวาระที่ 2 ขัน้แปรญัตติ กรุณายกมือ

ครับ 

มิติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 15 เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธานสภาฯ, 

รองประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ 

 

นายสมบุญ  นามบุญลือ 

ประธาน อบต. 

 

: 

วาระที่ 3 ขั้นลงมติ 

ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ มีสมาชิกท่านใดมี

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรอืไม่ครับ ในวาระนี้ไม่มกีารอภปิรายมาครับ แต่ที่

ประชุมจะมีการลงมตใิห้มกีารอภปิราย มีหรอืไม่ครับ ท่านใดจะเสนอแนะ

หรอืไม่ ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุมเลยนะครับ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น

ข้อบัญญัติ กรุณายกมอื 

มตทิี่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  เรื่องอื่นๆ 

นายสมบุญ  นามบุญลือ 

ประธานสภา อบต. 

: เนื่องจากนายอดิศรัย ทำสุนา เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ด่านช้าง หมู่ที่ 9 และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ลาออก

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จงึมคีวามจำเป็นต้องแต่งตัง้คณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมคนใหม่ ขอให้สมาชิกเสนอผู้ที่จะมาเป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เชิญครับ 

นายบัวพันธ์ ศรีศาลาแสง 

ส.อบต.หมู่ที่ 2 

: เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างทุกท่าน 

ผมขอเสนอ นายบัวศรี เอี่ยมศรคีรับ 

นายสมบุญ  นามบุญลือ 

ประธานสภา อบต. 

: ผมขอสมาชิกรับรอง จำนวน 2 คน ครับ 

นายบุญช่วย  เหลาอ่อน  เป็นผู้รับรอง 

นางทัศนีย์  วงษ์ชาลี     เป็นผู้รับรอง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายสมบุญ  นามบุญลือ 

ประธานสภา อบต. 

: มีสมาชิกท่านใดจะชักถามหรอืไม่ครับ 
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นายบัวพันธ์ ศรีศาลาแสง 

ส.อบต.ม.2 

: การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ว่าจะมีโรงการต่างๆอยากจะให้เจา้หน้าที่ไป

ร่วมประชาคมด้วยครับ 

นายบัวศร ี เอี่ยมศรี 

ส.อบต.ม.1 

: เรื่องโครงการประตูเปิด-ปิด คลองไส้ไก่ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โครงการยัง

ไม่ได้ทำเลยครับปีนี้จะได้ทำหรอืเปล่าครับ และเรื่องขอ้บัญญัติถังนำ้ประปา 

ผมอยากใหท้ำครับ 

นายบัวพันธ์ ศรีศาลาแสง 

ส.อบต.ม.2 

: โครงการแต่ละโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนนิก็ขอให้ฝ่ายบริหารรบีดำเนินการ

ส่วนทั้งเหลือให้สำเร็จเรยีบร้อยครับ 

นายทองแดง  ถาพิลา 

นายก อบต.ด่านช้าง 

: ครับ ตามที่สมาชิกได้เสนอมาเรื่องโรงการที่จะทำเพื่อใหต้ำบลของเราที่ยัง

ค้างโรงการอยู่ ก็จะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จครับ 

นายธนงค์ ประวันนา 

ส.อบต.ม.10 

: ถนนสายบ้านโคกสะอาดมาสระสี่เหลี่ยมมีดนิทรายเยอะการสัญจรไป-มา

ลำบากครับ 

นายธงชัย  พลค่อ 

ส.สอบต.หมู่ที่ 3 

: ถ้าทางหมู่บ้านจะสูบน้ำเข้าคลองทางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างจะ

มีน้ำมันช่วยเหลอืหรอืเปล่าครับ 

มตทิี่ประชุม  รับทราบ 

 : เรื่อง รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การ

บริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปี 2563 

นายสมบุญ  นามบุญลือ 

ประธานสภา อบต. 

 ต่อไปจะเป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปี 2563 ขอเชญิเจา้หน้าที่

ผูร้ับผิดชอบรายงานครับ 

นายทองแดง ถาพิลา 

นายก อบต.ด่านช้าง 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ 

ดังนี้ 

    1.กำหนดแนวทาง  วธิีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

    2.ดำเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

    3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผูบ้ริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พรอ้มทั้งประกาศผลการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ

หา้วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและตอ้งปิดประกาศ

ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน

เดือนเมษายนลายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

      4.แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่

เห็นสมควร 
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  ตามท่ีดิฉันได้แจกเป็นรูปเล่มรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปี 2563 มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีข้อชักถามหรือไม่ค่ะ 

มตทิี่ประชุม  ไม่มี 
นายสมบุญ  นามบุญลือ 

ประธานสภา อบต. 

: มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด

เพิ่มเติมกระผมว่าวันนีเ้ราประชุมกันมานานพอสมควรแล้ว ผมขอนัด

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ที่ 2 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 09.30 น เนื่องจากยังมวีาระที่ตอ้งประชุม วันนีก้ระผมขอปิดการ

ประชุมครับ  

ปิดประชุม  16.30 น 
          
 
 

                                                                     (ลงชื่อ)..........................................ผู้จดบันทึกการประชุม 

                                                                 (นายฉลวย   ศรีอำไพ) 

                                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่........15....กุมภาพันธ์....2564......................   

 

(ลงช่ือ) .......................................... กรรมการ    (ลงช่ือ)..............................................กรรมการ 

            (นายธนงค์   ประวันนา)    (นายบัวศร ี เอี่ยมศร)ี 

   

           (ลงช่ือ) .......................................... ประธานกรรมการ 

                                                                 (นายธงชัย   พลค่อ) 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างรับรองรายงานในคราวประชุมสมัย...สามัญ....ที่...1.......  

ครั้งที่.....1........ เมื่อที่...17........  เดือน...กุมภาพันธ์..............  พ.ศ. 2564   

 

 

                                          (ลงช่ือ) ..........................................ผูต้รวจรายงานการประชุม 

                                                              (นายสมบุญ   นามบุญลือ) 

                                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 


