
 

-สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลบ่อพลอย 

สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 
วันจันทร์ที่  15 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนตำบลบ่อพลอย 

ผู้มาประชุม 
ลำดับ 

ที่ 
ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์ ประธานสภาฯ ชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์  
2 นายวิจิตร  ลับไพร ี รองประธานสภาฯ วิจิตร  ลับไพร ี  
3 นายศักดิ์ชัย  อาจหาญ สมาชิก อบต. หมู่ 1 ศักดิ์ชัย  อาจหาญ  
4 นายปฐม  ละว้า สมาชิก อบต. หมู่ 2 ปฐม  ละว้า  
5 นายประพันธ์  เหมือนเขียว สมาชิก อบต. หมู่ 4 ประพันธ์  เหมือนเขียว  
6 นายจรินทร์  ฟักขำ สมาชิก อบต. หมู่ 4 จรินทร์  ฟักขำ  
7 นายรัฐพงษ์  โรจน์พวง สมาชิก อบต. หมู่ 5 รัฐพงษ์  โรจน์พวง  
8 นายวันชัย  ตันตระวานิชย์ สมาชิก อบต. หมู่ 6 วันชัย  ตันตระวานิชย์  
9 นายบุญชัย  หอชะเอม สมาชิก อบต. หมู่ 7 บุญชัย  หอชะเอม  

10 นายศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล สมาชิก อบต. หมู่ 7 ศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล  
11 นายบรรพต  จินมิน สมาชิก อบต. หมู่ 8 บรรพต  จินมิน  
12 นายสมศักดิ์  เหมอืนครุฑ สมาชิก อบต. หมู่ 8 สมศักดิ์  เหมือนครุฑ  
13 นายจรูญ  คงด ี สมาชิก อบต. หมู่ 9 จรูญ  คงด ี  
14 นายธงชัย  ช่ืนชวน สมาชิก อบต. หมู่ 10 ธงชัย  ช่ืนชวน  
15 น.ส.ดาวสวรรค์ กาญจนสิงโต สมาชิก อบต. หมู่ 10 ดาวสวรรค์  กาญจนสิงโต  
16 นายสุรินทร์  รุ่งสว่าง สมาชิก อบต. หมู่ 11 สุรินทร์  รุ่งสว่าง  
17 นายสุภาพ  รู้ระวัง สมาชิก อบต. หมู่ 11 สุภาพ  รู้ระวัง  
18 นายเปี๊ยก  วันเจริญสุข ส.อบต.หมู่ 12 เปี๊ยก  วันเจริญสุข  
19 นายแผน  ยิ้มใหญ่หลวง เลขานุการสภาฯ แผน  ยิ้มใหญ่หลวง  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ลำดับ 

ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายกุญทณ  รุ่งสว่าง ส.อบต.หมู่ 3 กุญทณ  รุ่งสว่าง ลาป่วย 
2 นายบุญเลิศ  พันธ์ุพวง สมาชิก อบต.หมู่ 1 บุญเลิศ  พันธ์ุพวง ลาป่วย 
3 นางศศิพร  กุลชยวณัฐ สมาชิก อบต. หมู่ 2 ศศิพร  กุลชยวณัฐ ลาป่วย 
4 นายปราโมทย์  กิ่งทัพหลวง สมาชิก อบต. หมู่ 5 ปราโมทย์  กิ่งทัพหลวง ลาป่วย 
5 นายสุพิศ   สืบอินทร ์ สมาชิก อบต. หมู่ 9 สุพิศ   สืบอินทร ์ ลาป่วย 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ 

ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายสนอง  วิเศษสิงห ์ นายก อบต. สนอง  วิเศษสิงห ์  
2 นายเผด็จ  เช้ือทอง รองนายก อบต. เผดจ็  เช้ือทอง  
3 นายสุมิต  ค้ิววงศ์งาม รองนายก อบต. สุมิต  ค้ิววงศ์งาม  
4 นายทนงศักดิ์  บัวซ้อน เลขานุการนายก อบต. ทนงศักดิ์  บัวซ้อน  
5 นางนวรัตน์  รังสีชุติพฒัน ์ ปลัด อบต. นวรัตน์  รังสีชุติพัฒน ์  
6 น.ส.จริยา  ช่ืนชมน้อย ผอ.กองคลงั จริยา  ช่ืนชมน้อย  
7 นายบัญชา  ดะวิบูลย ์ หัวหน้าสำนักปลัด บัญชา  ดะวิบูลย ์  
8 นายโกวิทย์  เหมือนอ่ำ นายช่างโยธา โกวิทย์  เหมือนอ่ำ  
9 นางศริณยา  โพธ์ิบอน นักวิชาการคลัง ศริณยา  โพธ์ิบอน  

10 นางอารรีัตน์  ถาใหม่ นวก.การเงินและบัญชี อารีรัตน์  ถาใหม ่  
11 น.ส.กิง่ดาว  แซ่เฮง นวก.จัดเกบ็ กิ่งดาว  แซ่เฮง  
12 นางมนต์กวี  เลียงผา นักพัฒนาชุมชน มนต์กวี  เลียงผา  
13 น.ส.ปุณญมาศ โพธ์ิทอง นวก.ศึกษา ปุณญมาศ โพธ์ิทอง  
14 นางณัฐศิกา  สาริด ี จพง.ธุรการ ณัฐศิกา  สาริดี  
15 น.ส.จรสัศรี อมรสริิพงษ์ จพง.ธุรการ จรสัศรี อมรสริิพงษ์  
16 น.ส.ศิวภรณ์ พรวิศณุกูล จพง.ธุรการ ศิวภรณ์ พรวิศณุกูล  
17 นายอัครเดช  รัตนวรรณ จพง.ป้องกันฯ อัครเดช  รัตนวรรณ  
18 นางเฉลมิศรี  ไข่สิงหท์อง จพง.การเงินและบญัชี เฉลิมศรี  ไข่สิงห์ทอง  
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เริ่มประชุม เวลา  10.00  น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อม นายแผน  ยิ้มใหญ่หลวง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      บ่อ
พลอย ได้กล่าวเชิญ นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้ วจึงเข้าสู่วาระการ
ประชุม   
นายแผน  ยิ้มใหญ่หลวง อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรื่อง ประกาศเรียก 
เลขานุการสภาฯ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยที ่ 1 

ประจำปี พ.ศ.2564  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
     ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
   2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
   บ่อพลอยสมัยสามัญท่ี 4 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี  14  ธันวาคม พ.ศ. 2563 

นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์ ตามเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่แล้วที่เจ้าหน้าที่ได้สำเนาแจกให้กับ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาอบต.ไปแล้ว นั้น 
  - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบเนื้อหารบัรองรายงาน

 การประชุมเบื้องต้นไปแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายละเอียดการ
 ประชุมอีกครั้งก่อนจะขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมว่ามี
 อะไรที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติม สมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะแก้ไขเพิ่มเติม ถ้าไม่มี
 ผมจะขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วสมาชิกท่านใดเห็นชอบการ
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วขอให้ท่านยกมือด้วยครับ 

นายบรรพต  จินมิน  ในรายงานการประชุมมีผดิพลาดตรงลายมือช่ือไม่ตรงขอให้ช่วยแก้ไขให้   ส.
อบต.หมู่ 8   ถูกต้อง 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ กระผมจะแจ้งให้เลขานุการสภาฯ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ประธานสภาฯ   ต่อไป มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติรับรอง 
    รายงานการประชุม 
ที่ประชุม  ได้ตรวจทบทวนรายละเอียดรายงานการประชุม ,ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิอีก 

 จึงมีมติ ดังนี้ 
  รับรองรายงานการประชุม จำนวน   16  เสียง 
  ไม่รับรอง   จำนวน    -    เสียง 
  งดออกเสียง   จำนวน    3    เสียง 
     (ประธานสภา,รองประสภา,เลขานุการสภา) 
    ลาการประชุม   จำนวน    5   คน 

ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม  
ที่ประชุม   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ที่ประชุม   -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    5.1 การกำหนดสมยัประชุมสามญัประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนด    
    สมัยประชุมสามญัประจำปสีมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2565)  
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอเชิญฝ่ายปลัด อบต.ช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  
นางนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน ์  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบรหิารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
ปลัด อบต.   แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 53 
     วรรคแรก “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือหลาย
    สมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย 
    วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 
     วรรคสี่ “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ  ให้มีกำหนดไม่เกินสิบหา้วัน 
    แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ” 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
    ท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
     ข้อ 11 วรรคแรก (3) “สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภา
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่
    สมัย แตล่ะสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้
    กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมี
    กำหนดกี่วัน” 
     ข้อ 21 วรรคแรก “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 
    ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย
    ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ
    สมัยประชุมสมัยสามัญประจำปีสมันแรกของปถัีดไป ให้ประธานสภาท้องถ่ิน
    นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี 
    จึงขอเสนอแนะประเด็นที่สภาฯ จะต้องหารือและขอมติที่ประชุมได้แก่ 
    1. ปี พ.ศ.2564 จะกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ กี่สมัย 
    2. แต่ละสมัย จะกำหนดกี่วัน 
    3. แต่ละสมัยจะกำหนดวันเริ่มต้นประชุมเมื่อไหร่ 
    4. กำหนดวันเร ิ ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปีของปีถัดไป     
    (พ.ศ.2565) และกำหนดจำนวนกี่วัน 
    ขออนุญาตท่านสมาชิกสภาฯ ว่าน่าจะมีการกำหนดสมัยประชุม จำนวน       
    4 สมัย เพื่อสอดคล้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเรื่อง   
    ของการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และ
    การรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสนอให้สภา 
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย มีการกำหนดสมัยประชุม ส ม ั ย ส ามั ญ
    ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 4 สมัย ๆ ละไม่เกิน 15 วัน 
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นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ สอบถามสมาชิกฯ ท่านใดจะขอซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   ไม่มี หากไม่มีขอมติที ่ประชุมกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี      
    พ.ศ. 2564 จำนวน 4 สมัย 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ(โดยการยกมือ)  จำนวน   16  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   จำนวน    -    เสียง 
  งดออกเสียง   จำนวน    3    เสียง 
     (ประธานสภา,รองประสภา,เลขานุการสภา) 
    ลาการประชุม   จำนวน    5   คน 
นางนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์  เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย มีการกำหนดสมัยประชุม 
ปลัด อบต.   สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 4 สมัย ๆ ละ 15 วัน และมีวัน
    เริ่มต้นการประชุม ดังนี้ 
    1. สมัยแรก เดือนกุมภาพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 
    2. สมัยที่ 2 เดือนมิถุนายน   ระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2564 
    3. สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม    ระหว่างวันที่ 10 – 24 สิงหาคม 2564 
    4. สมัยที่ 4 เดือนธันวาคม    ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2564 
    เหตุผลในการเสนอ คือ 
    - สมัยแรก คือ วันน้ีเริ่มสมัยประชุม  
    - สมัยที่ 2 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้การรายงาน
    ผลการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
    - สมัยที่ 3 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้พิจารณาร่าง
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    - สมัยที่ 4 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้รับฟังรายงาน
    ผลการดำเนินงาน และรายงานต่าง ๆ ของปีงบประมาณ ขอให้ที่ประชุมได้
    พิจารณา 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ สอบถามสมาชิกฯ ท่านใดจะขอซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
    หากไม่มีขอมติที่ประชุมกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564
    จำนวน 4 สมัย ๆ ละ 15 วัน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ(โดยการยกมือ)  จำนวน   16  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   จำนวน    -    เสียง 
  งดออกเสียง   จำนวน    3    เสียง 
     (ประธานสภา,รองประสภา,เลขานุการสภา) 
    ลาการประชุม   จำนวน    5   คน 
นางนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์  เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย กำหนดวันเริ่มสมัยประชุม
ปลัด อบต.   สามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 
    พ.ศ.2565 
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นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ สอบถามสมาชิกฯ ท่านใดจะขอซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
    หากไม่มีขอมติที่ประชุมกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 
    พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ(โดยการยกมือ)  จำนวน   16  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   จำนวน    -    เสียง 
  งดออกเสียง   จำนวน    3    เสียง 
     (ประธานสภา,รองประสภา,เลขานุการสภา) 
    ลาการประชุม   จำนวน    5   คน 
    5.2 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ ่มเติม      
    ครั้งท่ี 3 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอเชิญปลัด อบต.ช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ    
นางนวรัตน์  รังสีชุติพัฒน์  สืบเนื่องจากที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินและหนังสือจังหวัด  
ปลัด อบต.   กาญจนบุรี ได้มีหนังสือแจ้งในเรื่องของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
    ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2564 
    คือการจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำไว้เพื่ออุปโภคบริโภค โดยให้สอบถามไปยัง
    ทางหมู่บ้านว่าหมู่บ้านใดมีความประสงค์ต้องการก่อสร้างถัง เก็บน้ำ คสล.
    ปริมาตรความจุ 200 ลบ.ม.(คิว) แบบฐานแผ่ ซึ่งขณะนี้มีอยู่ทั้งหมด 10 
    หมู่บ้านที ่แจ้งความประสงค์เข้ามาที ่เจ้าพนักงานป้องกันฯ และมีอยู่         
    2  หมู ่ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์คือ หมู ่ 2 และหมู่ 4 เนื ่องจาก หมู ่ 2      
    มีบึงอีหมันเป็นแหล่งน้ำต้นทุน และหมู่ 4  มีระบบประปาครอบคลุมทั้ง
    เกือบหมู่บ้าน การเสนอของบประมาณโครงการที่จะขอจะต้องมีอยู่ในแผน
    พัฒนาท้องถ่ิน แต่ตรวจสอบแล้วโครงการดังกล่าวที่จะเสนอของบประมาณ
    ไม่ได้บรรจุอยู ่ในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การ    
    บริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จึงต้องนำเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
    2561-2565) เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 โดยอำนาจในการพิจารณา
    เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ  
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
     “ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย
    รัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถ่ิน 
    สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมหรือ
    เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46  
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     แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
    ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลงได้รับความ
    เห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 
    สามสิบวันนับแต่วันที ่ได้ร ับความเห็นชอบการเพิ ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลง
    แผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าว” 
     และโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นเร่งด่วนประชาชนจึงนำเสนอเข้าสู่ 
    กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นแผนพัฒนาท้องถ่ิน (เพิ่มเติม) 
    เข้าสู่กระบวนการระบบ e-plan และเสนอเข้าสภาฯเพื่อขอความเห็นชอบ
    ต่อสภาฯ  เมื่อสภาฯให้ความเห็นชอบแลว้นายก อบต.จึงจะดำเนินการ
    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม พ.ศ.2564 
    ครั้งที่ 3  ต่อไป 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ตามที่ปลัด อบต.ได้ชี ้แจงรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-
ประธานสภาฯ   2565) เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 นั้น มีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อซักถาม
    เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ หากไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประธานสภาฯ   เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ(โดยการยกมือ)  จำนวน   16  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   จำนวน    -    เสียง 
  งดออกเสียง   จำนวน    3    เสียง 
     (ประธานสภา,รองประสภา,เลขานุการสภา) 
    ลาการประชุม   จำนวน    5   คน 
    5.3 เรื่อง ขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือนไก่เนื้อ เพิ่มเติม (เพื่อทราบ) 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอเชิญปลัด อบต.ชี ้แจงรายละเอียด เรื ่อง ขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือน    
ประธานสภาฯ   ไก่เนื้อเพิ่มเติม (เพื่อทราบ) 
นางนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้รับคำร้องทั่วไปจาก  
ปลัด อบต.   นายกอบโชค สวัสดิวิชัยกุล เรื่อง ขออนุญาตก่อสร้างโรงเรียนเลี้ยงไก่เนื้อ 
    (เพิ่มเติม) โดยเป็นการขยายโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อจากเดิมมีอยู่ 3 หลังขอ
    ขยายเพิ่มเติม อีก 3 หลัง จำนวนหลังละ 30,000 ตัว ซึ่งก็ได้ทำตาม 
    ข้ันตอนเรียบร้อยแล้ว หากกิจการที่มีผลกระทบต่อชาวบ้านตาม 
    พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ก็จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ 
    เพื่อพิจารณาและขอความเห็นชอบ แต่เนื่องจากการขออนุญาตที่เป็น 
    อำนาจของนายก อบต. ท้องถิ่นบางแห่งก็ไม่ได้นำเสนอเข้าที่ประชุมสภาฯ 
    เพื่อแจ้งให้ทราบ  แต่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จะนำเสนอ
    เข้าที่ประชุมสภาฯ ทุกครั้งที่มีการขออนุญาตก่อสร้างโรงเรียนเลี้ยงไก่เนื้อ 
    หรือสุกร เพื่อให้สภาฯ ช่วยกันพิจารณาดูว่าส่งผลกระทบกับชาวบ้านใน
    ที่ในภายหลังหรือไม่ หากส่งผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม ที่ประชุมจะได้
    รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติ และในครั้งนี้นายก อบต.ได้นำเสนอเข้าที่ 
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    ประชุมเช่นทุกครั้งเพื่อจะดูว่าการใช้ที่ดินของผังเมืองรวมและการขอ 
    อนุญาตก่อสร้างเป็นตามข้ันตอนดังนี้  
     1.การขออนุญาตจัดตั ้งจะต้องได้รับความยินยอมจาก อบต.        
    ในฐานะผู้บริหาร 
     2.การขออนุญาตก่อสร้างจะต้องตรวจสอบ พ.ร.บ.ผังเมืองรวม , 
    พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร, พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม 
    ซึ่งผู้ประกอบการได้ติดต่อและตรวจสอบกับผังเมืองรวมแล้วว่าที่ดินบริเวณ
    ดังกล่าวไม่อยู่ในข้อบังคับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่กำหนดในกฎกระทรวง  
    พร้อมแนบภาพถ่ายมาด้วย ในส่วนของโรงเรือนเป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ    
    มีวิศวกรลงลายมือชื่อรับรองมาให้เรียบร้อย จึงนำเรียนให้ที่ประชุมได้รับ
    ทราบ 
นายสนอง วิเศษสิงห์  ขอชี้แจงเพิ่มเติม กรณีของ นายกอบโชค  สวัสดิวิชัยกุล  เริ่มตั้งแต่ที่ได้มี
นายก อบต.   การขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อซึ่งเจ้าของได้มีการเข้ามาชี้แจง
    ในที่ประชุมแล้วครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้เขาได้ขอขยายโรงเรือนเพิ่มเติมตรงที่เดิม
    จึงมาขออนุญาตให้ถูกต้องก่อนที่จะยื่นคำร้องซึ่งผู้ประกอบกิจการได้ปฏิบัติ
    ตามขั้นตอนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกต้องแล้ว จึงได้มาย่ืนเอกสาร 
    กับช่างโยธา อบต.บ่อพลอย เพื่อเสนอให้นายก อบต.พิจารณาให้ก่อสร้าง 
    กระผมจึงนำเรียนต่อสภาฯ เพื่อให้รับทราบ ถ้าเป็นการเริ่มการก่อสร้าง 
    ต่าง ๆ ก็จะขอความเห็นชอบ แต่สำหรับกรณีรายนี้ผู้ประกอบกิจการไดข้อ
    อนุญาตก่อสร้างมาแล้วเพียงแต่ครั้งนี้ขอขยายเพิ่มเติมจึงเป็นอำนาจและ
    ดุลยพินิจของนายก อบต.ที่จะอนุญาตได้และขอแจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่า
    ในขณะนี้มีฟาร์มสุกรกำลังดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกร
    ขนาดใหญ่เป็นฟาร์มเลี้ยงสุกรแม่พันธ์ จำนวน 5,000 ตัว อยู่ระหว่างจัดทำ
    ประชาพิจารณาตามขั้นตอน และทำประชาคมหมู่บ้านผู้ประกอบกิจการ
    ฟาร์มได้ ช้ีแจงรายละเอียดในเบื้องต้นให้กับชาวบ้านแล้วเกี่ยวกับผลกระทบ
    ด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งระบบจัดการน้ำเสีย และการส่งกลิ่นให้ได้มาตรฐาน
    และมีการจ้างงาน เพื่อสร้างรายได้และอาชีพในชุมชนอีกด้วยจึงแจ้งให้ 
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยทราบ 
ที่ประชุม   รับทราบ         

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
    6.1 แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติม
    แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การ
    แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
    ระลอกใหม่  
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอเชิญปลัด อบต.ช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ    
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นางนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์  ตามที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้แจ้งหนังสือด่วนที่สุดที่ กจ 0023.3/ว.1738 
ปลัด อบต.   ลงวันที ่ 29 มกราคม 2564 เรื ่องแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถ่ิน
    กรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถ่ินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
    (COVID-19) ระลอกใหม่  
     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแจ้งว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบัน
    การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที ่กำลัง
    ระบาดในประเทศไทยระลอกใหม่และจากการรายงานสถานการณ์โรคติด
    เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
    ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) ที่ได้ปรากฏ
    ข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่ามีผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
    2019 (COVID-19) เป็นจำนวนมากและยังไม่แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วไป
    ในหลายภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
    สถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
    ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้พิจารณาในการยกเว้นการจัดทำ
    ประชาคมกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรคสอง ในเขตจังหวัดตามความ
    เหมาะสมจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
    2019 (COVID-19) จะเข้าสู่ภาวะปกติ 
     ดังนั้น จังหวัดกาญจนบุรี จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวง
    มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรคสองยกเว้นการจัดทำ
    ประชาคมกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จนกว่า
    สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    จะเข้าสู่ภาวะปกติ  จึงนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ 
นายสนอง วิเศษสิงห์  ตามที่ปลัด อบต.ได้ช้ีแจงมานั้นกระผมขอเพิ่มเติม ดังนี้ 
นายก อบต.   ด้วยโครงการด้านโครงสร้างพื ้นฐานที ่บรรจุอยู ่ในแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน     
    (พ.ศ.2561-2565) และยังไม่ได้ดำเนินการก็จะขอยกยอดไปไว้ใน 
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ตามขั้นตอนโดยจัดทำเฉพาะ 
    กรรมการหมู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
    2019 ส่วนโครงการที่จะเสนอเข้าแผนพัฒนาท้องถ่ินขอให้ทุกท่านได้ 
    ตรวจสอบดูให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอและจังหวัด เพื่อให้เข้า  
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    หลักเกณฑ์และนโยบายที่ตั้งไว้จะได้ง่ายต่อการของบประมาณหากไม่เข้าใจ
    ก็สอบถามได้ที่สำนักปลัดหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบได้ และมีเรื่องเร่งด่วนที่
    จะแจ้งให้สมาชิก อบต.ทุกท่านเนื่องจากมีชาวบ้านป่วยเป็นโรคไตซึ่งต้องมี
    การฟอกไตทุกวันประกอบกับสภาที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ดังนั้น จึงทำห้อง
    ปลอดเช้ือสำหรับฟอกไตให้ผู้ปว่ยเพื่อให้ได้รับความสะดวกไม่ต้องเดินทางไป
    โรงพยาบาล ซึ่งทางโรงพยาบาลจะเข้าไปทำการฟอกไตให้ทุกวัน  
ที่ประชุม   รับทราบ 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ มีเอกสารแจ้งเพิ่มเติมขอเชิญนางมนต์กวี เลียงผา นักพัฒนาชุมชนชี้แจง 
ประธานสภาฯ   รายละเอียด 
นางมนต์กวี เลียงผา  กล่าวสวัสดี ขอช้ีแจงดังนี้ 
นักพัฒนาชุมชน   1.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
    ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
    2.การขอทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ ชำรุด สูญหาย เปลี่ยนแปลง
    ข้อมูลผู้ดูแลคนพิการ 
    3.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความ
    พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
    4.การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2564 
    กำหนดวันเวลา สถานที่รับข้ึนทะเบียน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 –  
    30 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.ในวันจันทร์  - วันศุกร์ 
    (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ที ่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย     
    ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ  ให้ทุกท่านดูในเอกสารที่แจกให้ในที่ประชุมไปแล้ว
    นั้น 
ที่ประชุม   รับทราบ 
นายบุญชัย หอชะเอม  กล่าวสวัสดี กระผมขอปรึกษาคณะผู้บริหาร เรื่อง สะพานบึงหล่ม- 
สมาชิก อบต.หมู่ 7  บ้านตะวัน ซึ ่งขณะนี้เกิดการชำรุดที ่ฐานรากสะพานด้านล่างเสียหาย    
    อย่างมากเกรงว่าจะเกิดอันตรายได้ สาเหตุเกิดจากน้ำกัดเซาะบริเวณ 
    ดังกล่าวจึงอยากให้ผู้บริหารส่งช่างโยธาเข้าสำรวจตรวจสอบบริเวณ 
   ดังกล่าวเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอ 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมในวันน้ี  และขอปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา  13.50 น. 
     (ลงช่ือ)  แผน   ยิ้มใหญ่หลวง   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                     (นายแผน   ยิ้มใหญ่หลวง) 
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 
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 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลบ่อพลอย เรียบร้อยแล้ว 
 

             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

    (ลงช่ือ)  ดา    ดาวสวรรค์  กาญจนสิงโตว  
       (นางสาวดาวสวรรค์  กาญจนสิงโต) 
                     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

       (ลงช่ือ)   ศศิพร  กุลชยวนัฐ       (ลงช่ือ)  ศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล 
                      (นางศศิพร  กุลชยวนัฐ)      (นายศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล) 
           กรรมการตรวจรายงานการประชุม          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บรหิารส่วนตำบลบ่อพลอย สมัยสามญั สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่  14  ธันวาคม 2563     
ในการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลบ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564      
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  
 
     (ลงช่ือ) ชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์ธ์ ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 
 
   
 
  
 
      
 


