
-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 

สมัยสำมัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.2562 
วันพฤหัสบดทีี่  13 มิถุนำยน 2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 

ผู้มำประชุม 
ล ำดับ 

ที่ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำยเหต ุ

1 นำยชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์ ประธำนสภำฯ ชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์  
2 นำยวิจิตร  ลับไพร ี รองประธำนสภำฯ วิจิตร  ลับไพร ี  
3 นำยศักดิ์ชัย  อำจหำญ สมำชิก อบต. หมู่ 1 ศักดิ์ชัย  อำจหำญ  
4 นำยปฐม  ละว้ำ สมำชิก อบต. หมู่ 2 ปฐม  ละว้ำ  
5 นำยกุญทณ  รุ่งสว่ำง สมำชิก อบต.หมู่ 3 กุญทณ  รุ่งสว่ำง  
6 นำยจรินทร์  ฟักข ำ สมำชิก อบต. หมู่ 4 จรินทร์  ฟักข ำ  
7 นำยประพันธ์  เหมือนเขียว สมำชิก อบต. หมู่ 4 ประพันธ์  เหมือนเขียว  
8 นำยปรำโมทย์  กิ่งทัพหลวง สมำชิก อบต. หมู่ 5 ปรำโมทย์  กิ่งทัพหลวง  
9 นำยรัฐพงษ์  โรจน์พวง สมำชิก อบต. หมู่ 5 รัฐพงษ์  โรจน์พวง  

10 นำยวันชัย  ตันตระวำนิชย์ สมำชิก อบต. หมู่ 6 วันชัย  ตันตระวำนิชย์  
11 นำยบุญชัย  หอชะเอม สมำชิก อบต. หมู่ 7 บุญชัย  หอชะเอม  
12 นำยศุภชัย  จงวัฒนำไพศำล สมำชิก อบต. หมู่ 7 ศุภชัย  จงวัฒนำไพศำล  
13 นำยบรรพต  จินมิน สมำชิก อบต. หมู่ 8 บรรพต  จินมิน  
14 นำยสมศักดิ์  เหมอืนครุฑ สมำชิก อบต. หมู่ 8 สมศักดิ์  เหมือนครุฑ  
15 นำยสุพิศ   สืบอินทร ์ สมำชิก อบต. หมู่ 9 สุพิศ   สืบอินทร ์  
16 นำยจรูญ  คงด ี สมำชิก อบต. หมู่ 9 จรูญ  คงด ี  
17 น.ส.ดำวสวรรค์ กำญจนสิงโต สมำชิก อบต. หมู่ 10 ดำวสวรรค์  กำญจนสิงโต  
18 นำยธงชัย  ช่ืนชวน สมำชิก อบต. หมู่ 10 ธงชัย  ช่ืนชวน  
19 นำยสุภำพ  รู้ระวัง สมำชิก อบต. หมู่ 11 สุภำพ  รู้ระวัง  
20 นำยสุรินทร์  รุ่งสว่ำง สมำชิก อบต. หมู่ 11 สุรินทร์  รุ่งสว่ำง  
21 นำยเปี๊ยก  วันเจริญสุข สมำชิก อบต. หมู่ 12 เปี๊ยก  วันเจริญสุข  
22 นำยแผน  ยิ้มใหญ่หลวง เลขำนุกำรสภำฯ แผน  ยิ้มใหญ่หลวง  

 
 
ผู้ไม่มำประชุม 
 
ล ำดับ 

ที่ 
ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำยเหต ุ

1 นำยบุญเลิศ  พันธ์ุพวง สมำชิก อบต.หมู่ 1 บุญเลิศ  พันธ์ุพวง  
2 นำงศศิพร  กุลชยวณัฐ สมำชิก อบต.หมู่ 2 ศศิพร  กุลชยวณัฐ  
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับ 

ที่ 
ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำยเหต ุ

1 นำยสนอง  วิเศษสิงห ์ นำยก อบต. สนอง  วิเศษสิงห ์  
2 นำยเผด็จ  เช้ือทอง รองนำยก อบต. เผดจ็  เช้ือทอง  
3 นำยสุมิต  ค้ิววงศ์งำม รองนำยก อบต. สมุิต  ค้ิววงศ์งำม  
4 นำยทนงศักดิ์  บัวซ้อน เลขำนุกำรนำยก ทนงศักดิ์  บัวซ้อน  
5 นำงนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน ์ ปลัด อบต. นวรัตน์ รังสีชุติพฒัน ์  
6 นำงศริณยำ  โพธ์ิบอน นักวิชำกำรคลัง ศริณยำ  โพธ์ิบอน  
7 น.ส.ศศิธร  กุญชร ผู้ช่วย จนท.ธุรกำร ศศิธร  กุญชร  
8 นำงมนต์กวี  เลียงผำ นักพัฒนำชุมชน มนต์กวี  เลียงผำ  
9 นำยจักรพงษ์  คงเกต ุ นักวิเครำะห ์ จักรพงษ์  คงเกต ุ  

10 น.ส.นภำพร  สรณะพิบลูย ์ นักทรัพยำกรบุคคล นภำพร  สรณะพิบลูย ์  
11 นำงณัฐศิกำ  สำริด ี เจ้ำพนักงำนธุรกำร ณัฐศิกำ  สำริดี  
12 น.ส.จรสัศรี  อมรสิรพิงษ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร จรสัศรี  อมรสิรพิงษ์  
13 น.ส.ศิวภรณ์  พรวิศณุกูล เจ้ำพนักงำนธุรกำร ศิวภรณ์  พรวิศณุกูล  
14 นำยโกวิทย์  เหมือนอ่ ำ นำยช่ำงโยธำ โกวิทย์  เหมือนอ่ ำ  
15 นำงอำรรีัตน์  ถำใหม่ นักวิชำกำรเงินฯ อำรีรัตน์  ถำใหม ่  
16 น.ส.กิง่ดำว  แซ่เฮง นักวิชำกำรจัดเก็บฯ กิ่งดำว  แซ่เฮง  
17 นำงเฉลมิศรี  ไข่สิงหท์อง เจ้ำหน้ำที่กำรเงินฯ เฉลิมศรี  ไข่สิงห์ทอง  
18 น.ส.ศุภิสรำ  บุญนิ่ม ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน ศุภิสรำ  บุญนิ่ม  
19 น.ส.แคทรียำ  สมำนทรพัย ์ ผู้ช่วยธุรกำร แคทรียำ  สมำนทรพัย ์  
20 นำยสุพล  วิเศษสิงห ์ คนสวน สุพล  วิเศษสิงห ์  
21 น.ส.วรำงคณำ  บัวซ้อน เจ้ำพนักงำนพสัด ุ วรำงคณำ  บัวซ้อน  
22 นำยทศพร  ทีเครือ พนักงำนขับรถยนต์ ทศพร  ทีเครือ  
23 นำยทศพร  เช้ือทอง เจ้ำหน้ำที่ อบต. ทศพร  เช้ือทอง  
24 นำยนพดล  ทองนุ่ม  เจ้ำหน้ำที่ อบต. นพดล  ทองนุ่ม  
25 นำยสิงหำสน์  สุคนธมณี เจ้ำหน้ำที่ อบต. สิงหำสน์  สุคนธมณ ี  
26 นำยศรีสง่ำ  หนองกุ่ม เจ้ำหน้ำที่ อบต. ศรีสง่ำ  หนองกุ่ม  
27 น.ส.อจัฉรำพรรณ  สืบเรอืง เจ้ำหน้ำที่ อบต. อัจฉรำพรรณ  สืบเรอืง  
28 น.ส.ขวัญตำ  เพิกเฉย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ขวัญตำ  เพิกเฉย  
29 นำยบุญเรือง วิทมำสิงห ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร บุญเรือง วิทมำสิงห ์  
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เริ่มประชุม เวลำ  10.00  น. 
นำยแผน   ยิ้มใหญ่หลวง  วันน้ีเป็นกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย  สมัยสำมัญ 
เลขำนุกำรสภำฯ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจ ำปี 2562  ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มำตรำ 56 
กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องมีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
มำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งหมด
เท่ำที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล        
บ่อพลอย มำประชุมจ ำนวน 19 คน    ถือว่ำครบองค์ประชุมแล้ว และก่อนที่ท่ำน
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย จะเปิดประชุม ขอเรียนเชิญท่ำน
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย  จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยพร้อม
กัน 

นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ เชิญให้เลขำนุกำรสภำอ่ำนประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย  
ประธำนสภำฯ สมัยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 

2562 ลงวันที่  15  กุมภำพันธ์  2562  
นำยแผน  ยิ้มใหญ่หลวง อ่ำนประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย เรื่อง เปิดประชุมสภำ 
เลขำนุกำรสภำฯ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2562 

ลงวันที่  13  มิถุนำยน  2562  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นำยชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์ แจ้งระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
ประธำนสภำ   ระเบียบวำระที่ 1  เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  
    ระเบียบวำระที่ 2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
      2.1 รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 
      สมัยสำมัญที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 
    ระเบียบวำระที่ 3  เรื่องเพื่อทรำบและพิจำรณำ 
      3.1 เรื่องกำรพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 
      3.2 เรื่องกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินเป็นของ
      รำชกำร  
       1. เครื่องเคลือบเอกสำร(ส ำนักปลัด) ยี่ห้อ GBC รุ่น inspire 
       PLUS A4 
       2. เครื่องปริ้นเตอร์ (ศพด.) ยี่ห้อ Cannon รุ่น MP 237 
      3.3 เรื่องกำรขออนุญำตก่อสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ 
      3.4 เรื่องกำรขออนุญำตก่อสร้ำงโรงงำนผลิตอำหำรสัตว์และ 
      ส่วนประกอบของอำหำรสัตว์ 
    ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ 
ที่ประชุม   รับทรำบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

   2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 
สมัยสามัญท่ี 1 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี  15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562     

นำยชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์ ตำมเอกสำรรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วที่เจ้ำหน้ำที่ได้ส ำเนำแจกให้กับสมำชิกสภำ 
ประธำนสภำฯ  อบต.ไปแล้ว นั้น 
  - คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจสอบเนื้อหำรับรองรำยงำนกำร

 ประชุมเบื้องต้นไปแล้ว ขอให้สมำชิกสภำฯ ตรวจสอบรำยละเอียดกำรประชุมอีกครั้ง
 ก่อนจะขอมติที่ประชุมในกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมว่ำมีอะไรที่จะต้องแก้ไข
 เพิ่มเติม สมำชิกท่ำนใดมีอะไรที่จะแก้ไขเพิ่มเติม ถ้ำไม่มีผมจะขอรับรองรำยงำนกำร
 ประชุมครั้งที่แล้วสมำชิกท่ำนใดเห็นชอบกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
 ขอให้ท่ำนยกมือด้วยครับ 

 

ที่ประชุม  ได้ตรวจทบทวนรำยละเอียดรำยงำนกำรประชุม ,ไม่มีกำรแก้ไข มีมติ ดังนี้ 
  เห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุม จ ำนวน   19  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ    จ ำนวน    -    เสียง 
  งดออกเสียง    จ ำนวน    -    เสียง 
    ลำกำรประชุม    จ ำนวน    2   คน 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
นำยชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์ 3.1 เรื่อง พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  
ประธำนสภำฯ   ขอเชิญฝ่ำยบริหำรช้ีแจง 
นำยสนอง  วิเศษสิงห์  ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
นำยก อบต.   (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จึงได้มีกำรปรับแผนพัฒนำ
    ท้องถ่ินจำกเดิม แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (2561-2564)  เป็น แผนพัฒนำท้องถ่ินห้ำปี 
    (2561-2565) จึงขอให้ปลัด อบต.ได้ช้ีแจงรำยละเอียดต่อไป 
นำงนวรัตน์  รังสีชุติพัฒน์  -ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ปลัด อบต.   ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 ข้อ 17, ข้อ 18 
    ข้อ 17 ก ำหนดว่ำกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปีให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้ 
    (1) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ินจัดประชุมประชำคมท้องถ่ิน ส่วนรำชกำรและ 
    รัฐวิสำหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทำงกำรพัฒนำท้องถ่ิน รับทรำบปัญหำควำม
    ต้องกำร ประเด็น กำรพัฒนำและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนควำมช่วยเหลือทำง
    วิชำกำร และแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่เพื่อน ำมำก ำหนดแนวทำงกำร
    จัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ป ีโดยให้น ำข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 
    และข้อมูลในแผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือแผนชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำ 
    แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี 
    (2) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน รวบรวมแนวทำงและข้อมูล
    น ำมำวิเครำะห์เพื่อจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำ
    ท้องถ่ิน 
    (3) คณะกรรมกำรพัฒนำทอ้งถ่ินพิจำรณำรำ่งแผนพฒันำท้องถ่ินสี่ปเีพื่อเสนอผู้บริหำร
    ท้องถ่ิน 
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    (4) ผู้บริหำรท้องถ่ินพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปีและประกำศใช้ 
    แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี 
     เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
    ส ำหรับองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลใหผู้บ้รหิำรท้องถ่ินเสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปีต่อ
    สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหำรท้องถ่ินจึง
    พิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปีต่อไป 
    ข้อ 18 ก ำหนดว่ำแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี กรณีเทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
    เมืองพัทยำและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมำยจัดต้ังให้จัดท ำหรือทบทวน
    ให้แล้วเสร็จภำยในเดือนตุลำคมก่อนปีงบประมำณถัดไป 
     กรณีองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดให้จัดท ำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภำยในเดือน
    พฤศจิกำยนก่อนปีงบประมำณถัดไป 
     ให้นำยอ ำเภอมีอ ำนำจขยำยเวลำจัดท ำหรือทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปขีอง
    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
     นอกจำกวรรคสำมให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจขยำยเวลำกำรจัดท ำหรือ
    ทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี 
     ในกรณีของเทศบำลต ำบลผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจมอบอ ำนำจให้นำยอ ำเภอ 
    ก็ได ้
     ในกรณีมีกำรขยำยเวลำกำรจัดท ำหรือทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปีตำม
    วรรคสำม วรรคสี่และวรรคห้ำแล้ว ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหำดไทยทรำบ 
    - ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 
    พฤษภำคม พ.ศ.2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ิน     
    (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ถือเป็นแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 
     1. ข้ันตอนทบทวนวำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ให้ อบต. 
    ใช้แผนพัฒนำท้องถ่ิน 4 ปี มำทบทวนเป็นแผนพัฒนำท้องถ่ิน 5 ปี 
     2. แนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ิน 5 ปี ให้น ำแนวทำงตำมระเบียบ
    ข้อ 17 มำถือปฏิบัติ ในกำรทบทวนแผนพัฒนำอำจใช้ข้อมูลจำกแผนพัฒนำ 4 ปี มำ
    ทบทวนและปรับใช้ โดยให้มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถ่ิน ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำจังหวัด 
    แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด ฯลฯ โดยในระยะเริ่มแรกของกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
    (พ.ศ.2561-2565) ให้จัดท ำประชำคมในระดับต ำบล 
     3. กำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน 5 ปีไปสู่กำรปฏิบัติให้ใช้แผนพัฒนำท้องถ่ินเป็น
    กรอบในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม และ
    งบประมำณจำกเงินสะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง   
     4. กำรก ำกับดูแล  
      - ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและนำยอ ำเภอก ำกับดูแลให้องค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ินและกำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน
    เป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม 
    งบประมำณจำกเงินสะสม กำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนควำมต้องกำรของงบลงทุน
    เพื่อพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กำรตั้งงบประมำณ 
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    อุดหนุนให้แก่หน่วยงำนอื่น โดยถือเป็นสำระส ำคัญที่ต้องพิจำรณำรำยละเอียดของ
    โครงกำรพัฒนำในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติและงบประมำณรำยจ่ำยดังกล่ำวต้อง 
    สอดคล้องกับโครงกำรพัฒนำในแผนพัฒนำท้องถ่ินก่อนให้ควำมเห็นชอบ 
     5. กำรแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถ่ิน ที่อยู่ระหว่ำง
    ด ำเนินกำรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
    ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
    เพิ่มเติม ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
    แล้วเสร็จ 
     ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถ่ินกับแผนพัฒนำจังหวัด
    และกลุ่มจังหวัดจึงให้มีกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)ให้แล้ว
    เสร็จภำยในวันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ.2562 กำรเสร็จสิ้นตำมกระบวนกำรต้องมีควำม
    เห็นชอบแผนพัฒนำจำกสภำ อบต.รวมอยู่ด้วย 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ เจ้ำหน้ำที่ได้จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ให้สมำชิกสภำ 
ประธำนสภำฯ   ทุกท่ำนแล้ว ขอให้ทุกท่ำนตรวจสอบควำมถูกต้องของโครงกำร , หำกไม่ถูกต้องให้
    แก้ไขก่อนมีมติกำรพิจำรณำ, หำกไม่มีท่ำนใดแก้ไขหรือเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุม
    เห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน 5 ปี(พ.ศ.2561-2565) 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ จ ำนวน   19  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ ำนวน    -    เสียง 
  งดออกเสียง จ ำนวน    -    เสียง 
    ลำกำรประชุม จ ำนวน    2   คน 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ 3.2 เรื่องกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินเป็นของรำชกำร 
ประธำนสภำ    1. เครื่องเคลือบเอกสำร(ส ำนักปลัด) ยี่ห้อ GBC รุ่น inspire  PLUS A4 
     2. เครื่องปริ้นเตอร์ (ศพด.) ยี่ห้อ Cannon รุ่น MP 237 
    ขอเชิญฝ่ำยบริหำรช้ีแจงรำยละเอียด 
นำงนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์  เนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์
ปลัด อบต.   ส ำนักงำนเร่งด่วนแต่ไม่ได้ต้ังงบประมำณรำยกำรดังกล่ำวไว้ในข้อบัญญัติงบประมำณ
    รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2562 จึงขอรับกำรสนับสนุนโดยใช้เงินนอกจัดซื้อวัสดุ 
    อุปกรณ์ส ำนักงำนเข้ำมำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น กำรซื้อเข้ำมำเรำจะเบิกหมึกหรือวัสดุอุปกรณ์
    ที่มำใช้ร่วมได้จะต้องท ำรับมอบทรัพย์สินให้เป็นของทำงรำชกำรก่อน ซึ่งมี 2 รำยกำร
    ดังนี้ 
    รำยกำรที่ 1  เครื่องเคลือบเอกสำร(ส ำนักปลัด) ยี่ห้อ GBC รุ่น inspire PLUS A4 
    - เนื่องจำกส ำนักปลัด อบต.บ่อพลอย มีควำมจ ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่ำว จึงขอรับ
    กำรสนับสนุนส่วนหนึ่งและซื้อส่วนหนึ่งและรับมอบเป็นทรัพย์สินของ อบต.บ่อพลอย 
    รำยกำรที่ 2  เครื่องปริ้นเตอร์ (ศพด.) ยี่ห้อ Cannon รุ่น MP 237 
    - เนื่องจำกครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจะต้องท ำมำตรฐำนของศูนย์ฯ และคีย์ข้อมูลให้กับ 
    อบต. จึงจ ำเป็นจะต้องมีเครื่องปริ้นเตอร์ใช้และท ำบริจำคให้เป็นทรัพย์สินของ อบต. 
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     ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกำรบริหำรพัสดุ
    ภำครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุของ
    หน่วยบริหำรรำชกำรสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2535 (ข้อ 9) ก ำหนดไว้ว่ำ “ในกรณีที่มีผู้อุทิศ
    พัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ
    พัสดุ หรือมอบให้เป็นผูดู้แลพัสดุน้ัน ถ้ำกำรกระท ำดังกล่ำวมีเงื่อนไขหรือมีภำระติดพัน 
    หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ินจะรับเอำพัสดุหรือสิทธ์ินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ
    ควำมเห็นชอบจำกสภำหน่วยกำรบริหำรรำชกำรสว่นท้องถ่ินน้ัน” ดังนั้น เพื่อให้เป็นไป
    ตำมข้อระเบียบกฎหมำยจึงน ำเรื่องนี้ เสนอเข้ำที่ประชุมสภำ อบต.บ่อพลอย         
    เพื่อพิจำรณำเห็นชอบในกำรรับพัสดุทั้ง  2 รำยกำร 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ตำมที่ปลัด อบต.ได้ช้ีแจงรำยละเอียดมำนั้น มีสมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัยจะสอบถำม
ประธำนสภำฯ   หรือไม่ ถ้ำไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ จ ำนวน   19  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ ำนวน    -    เสียง 
  งดออกเสียง จ ำนวน    -    เสียง 
    ลำกำรประชุม จ ำนวน    2   คน 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ 3.3 เรื่องกำรขออนุญำตก่อสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ 
ประธำนสภำฯ   ขอเชิญเจ้ำของฟำร์มช้ีแจงรำยละเอียด 
นำงสำววงศ์พร  หนูวงศ์  กล่ำวแนะน ำตัว  เนื่องจำกข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขออนุญำตก่อสร้ำงโรงเรือนเลี้ยง 
ผู้ประกอบกำร   ไก่เนื้อ ขนำดกว้ำง 24.00X100.00 เมตร จ ำนวน 12 หลัง บนพื้นที่ น.ส.3 เล่ม 1 
    หน้ำ 137 สำรบบเล่ม 2 หน้ำ 84 หมู่ที่ 7(3) ต ำบลบ่อพลอย อ ำเภอบ่อพลอย 
    จังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวนเนื้อที่ 53 ไร่ 1 งำน 0.6 ตำรำงวำ โดยแบ่งเลี้ยงไก่หลังละ 
    30,000 ตัว  3 หลัง รวม 90,000 ตัว ส่วนที่เหลืออีก 9 หลัง จะสร้ำงในปีต่อไป  
    ซึ่งได้มีกำรประชำคมหมู่บ้ำนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2562  
นำยชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์ ตำมที่คุณวงศ์พร  หนูวงศ์ ผู้ประกอบกำร ได้ช้ีแจงรำยละเอียดขออนุญำตก่อสร้ำง
ประธำนสภำฯ   โรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ แล้วนั้น กระผมขอสอบถำมสมำชิก อบต.หมู่ 3 ว่ำมีควำมคิดเห็น
    อย่ำงไรบ้ำง  
นำยกุญทณ  รุ่งสว่ำง  ไม่มี 
ส.อบต.หมู่ 3 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ มี ส.อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธำนสภำฯ   กำรขออนุญำตก่อสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อของคุณวงศ์พร  หนูวงศ์ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ จ ำนวน   19  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ ำนวน    -    เสียง 
  งดออกเสียง จ ำนวน    -    เสียง 
    ลำกำรประชุม จ ำนวน    2   คน 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ขอเชิญนำยก อบต.ช้ีแจงรำยละเอียด 
ประธำนสภำฯ 
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นำยสนอง  วิเศษสิงห์  ในส่วนของกระผม ซึ่งมีโรงเรือนเลี้ยงไก่เดิมแล้ว 2 หลัง ก่อสร้ำงและเริ่มเลี้ยงตั้งแต่ 
นำยก อบต.   ปี 2555 ในที่ดิน ภบท.5  เนื่องจำกในวันนี้ไม่มีเอกสำรในกำรขออนุญำตก่อสร้ำง
    โรงเรือนเลี้ยงไก่มำแจกให้แก่สมำชิกได้พิจำรณำ จึงน ำเสนอในที่ประชุมเพื่อขอควำม
    เห็นชอบกำรขออนุญำตก่อสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงไก่เพิ่ม 1 หลังในบริเวณที่เดิม เพื่อจะได้
    ท ำขอมำตรฐำนฟำร์มในข้ันตอนต่อไป โดยขอขยำยโรงเรือนเพิ่มในที่ดินที่มีโรงเรือน
    เลี้ยงไก่อยู่แล้วจึงไม่กระทบต่อชุมชน 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ มี ส.อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธำนสภำฯ   กำรขออนุญำตก่อสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อเพิ่ม 1 หลังของ นำยสนอง วิเศษสิงห์ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ จ ำนวน   19  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ ำนวน    -    เสียง 
  งดออกเสียง จ ำนวน    -    เสียง 
    ลำกำรประชุม จ ำนวน    2   คน 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ 3.4 เรื่องกำรขออนุญำตก่อสร้ำงโรงงำนผลิตอำหำรสัตว์และส่วนประกอบของ 
ประธำนสภำฯ   อำหำรสัตว์ 
     ด้วยกระผมนำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ มีควำมประสงค์จะจัดต้ังโรงงำนผลิต
    อำหำรสัตว์และส่วนประกอบของอำหำรสัตว์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่  19/4 หมู่ที่ 12 ต ำบล
    บ่อพลอย อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี ตั้งอยู่บนที่ดิน น.ส.3 เล่ม 2 หน้ำ 89 
    มีเนื้อที่ 46 ไร่ 1 งำน 48 ตำรำงวำ ซึ่งได้ท ำประชำคมหมู่บ้ำน เมื่อวันที่ 10 เมษำยน 
    2562 โดยมี ปลัดอ ำเภอบ่อพลอย  เจ้ำหน้ำที่อุตสำหกรรมจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ อบต.
    บ่อพลอย ผู้น ำชุมชนเข้ำร่วมประชำคมด้วย โดยในที่ประชุมประชำคมมีมติรับทรำบใน
    กำรจัดต้ังโรงงำนผลิตอำหำรสตัว์และส่วนประกอบของอำหำรสัตว์ ดังนั้นกระผมจึงน ำ
    เรื่องเข้ำที่ประชุมสภำ อบต.บ่อพลอย เพื่อขอควำมเห็นชอบกำรจัดตั้งโรงงำนผลิต
    อำหำรสัตว์และส่วนประกอบของอำหำรสัตว์ 
    สอบถำมมีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีข้อสงสัยจะสอบถำมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีกระผมขอมติ
    ที่ประชุมกำรจัดต้ังโรงงำนผลิตอำหำรสัตว์และส่วนประกอบของอำหำรสัตว์ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ จ ำนวน   19  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ ำนวน    -    เสียง 
  งดออกเสียง จ ำนวน    -    เสียง 
    ลำกำรประชุม จ ำนวน    2   คน 
นำงนวรัตน์  รังสีชุติพัฒน์  ช้ีแจงเรื่องงบประมำณรำยรับ  เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2561 รัฐบำล 
ปลัด อบต.   มีกำรจัดสรรเงินรำยได้เข้ำมำให้ท้องถ่ิน และได้มีกำรประชุมสภำฯ เพื่อขออนุมัติจ่ำย
    ขำดเงินสะสม เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2561 และได้เช็คยอดเงินงบประมำณที่โอน
    จัดสรรเข้ำมำกับกองคลัง ซึ่งมีเงินสะสมอยู่ 9 ล้ำน จึงมีกำรจ่ำยขำดเงินสะสม จ ำนวน 
    6 ล้ำน และ วันที่ 28 กันยำยน 2561 ได้มีเงินโอนเข้ำมำอีกจ ำนวนหนึ่งซึ่งเป็นวันที่
    ปิดงบประมำณสิ้นปีพอดี จึงไปเข้ำเป็นเงินรำยรับของวันที่ 28 กันยำยน 2561     
    ตกเป็นเงินสะสมท ำให้กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมไม่ทัน จึงขอช้ีแจงให้ที่
    ประชุมได้รับทรำบ 
ที่ประชุม   รับทรำบ 
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นำยสนอง  วิเศษสิงห์  ขอช้ีแจงโครงกำร 9 ล้ำน ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย ได้รับจัดสรรเงิน
นำยก อบต.   อุดหนุนเฉพำะกิจฯ และได้ด ำเนินกำรโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก    
    สำยทำงเส้นบ้ำนหนองเตียน หมู่ที่ 6 ถึงบ้ำนตะวัน หมู่ที่ 7 ต.บ่อพลอย กว้ำง 6 เมตร 
    ยำว 2,580 เมตร หนำ 0.15 เมตร ไหล่ทำงกว้ำงข้ำงละ 0.50 เมตร งบประมำณ
    จัดสรรเป็นเงิน 9,157,000 บำท เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น เนื่องจำกงบประมำณ    
    ถูกพับไปโดยไม่สำมำรถเบิกเงินมำจ่ำยได้ จึงหำแนวทำงแก้ไขถ้ำไม่ได้กำรเยียวยำจำก
    กรมฯ ก็จะต้องขอยกเว้นระเบียบขอจ่ำยขำดเงินสะสมจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
    กำญจนบุรี  ขณะนี้อยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำรตรวจสอบ หำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  
    เห็นชอบและอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมได้จึงจะขอควำมเห็นชอบจำกสภำท้องถ่ิน 
    อีกครั้งจึงน ำแจ้งในที่ประชุมแห่งนี้ 
ที่ประชุม   รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
    4.1 กำรน ำเสนอ พชอ./พชต.สู่ต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิต ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย  
    จ.กำญจนบุรี ปี 2562 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ขอเชิญเจ้ำหน้ำที่จำกโรงพยำบำลบ่อพลอยช้ีแจงรำยละเอียด 
ประธำนสภำฯ   
นำงบุญเรือง วิทมำสิงห์  กล่ำวสวัสดี ช้ีแจงตำมเอกสำรที่ได้แจกให้กับ ส.อบต.ทุกท่ำน 
พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  เนื่องจำกต ำบลบ่อพลอย เป็นต ำบลต้นแบบในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
    โดยมีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน , ขอสนับสนุนงบประมำณจำก สปสช. วันนี้จะ
    น ำเสนอ พชอ./พชต.สู่ต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิตต ำบลบ่อพลอย เพื่อให้เกิดกำร  
    ขับเคลื่อนและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในระดับพืน้ที่ เป็นไปในทิศทำง
    ยุทธศำสตร์ และเป้ำหมำย อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรบูรณำกำร
    ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนอย่ำงเป็นองค์รวม 
    รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกดิกำรมสี่วนร่วมของทุกภำคส่วนในพื้นที่ที่มีประชำชนเป็นศูนย์กลำง  
    เสริมสร้ำงควำมเป็นผู้น ำและเจ้ำของร่วมกันในกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำที่เกิดข้ึนใน
    พื้นที่ ตลอดจนสร้ำงเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชนมีสุขภำวะทำงกำย จิต และ
    สังคมเพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีและเกิดควำมยั่งยืนสืบไป  
    โครงสร้ำงคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ประกอบด้วย 
    1.นำยอ ำเภอบ่อพลอย เป็นประธำน 
    2.ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล เป็นรองประธำน 
    3.สำธำรณสุขอ ำเภอ เป็นเลขำนุกำร 
    4.หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
    5.นำยก อบต. 
    6.ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    7.ประธำนชมรมก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน 
    8.ประธำนสมำคมกู้ภัย 
    9.ประธำนชมรมผู้สูงอำยุ 
    10.ประธำนชมรม อสม. 
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    11.ประธำนสภำวัฒนธรรม,ปรำชญ์ชำวบ้ำน 
    12.ประธำนกลุ่มสตรี 
    13.นำยกกิ่งกำชำด 
    - กำรด ำเนินงำน พชอ. 
    1.ด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง 
    2.ด้ำนกำรควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง 
    3.ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสำธำรณสุข 
    4.ด้ำนกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
    5.ด้ำนกำรควบคุมป้องกันโรควัณโรค 
    6.ด้ำนกำรป้องกันกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนน 
    7.ด้ำนยำเสพติด 
    8.ด้ำนกำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม 
    - สิ่งที่ต้องกำรให้ทีมช่วยเหลือ 
    1.กำรมีส่วนร่วมเยี่ยมให้ก ำลังใจ,ช่วยเหลือ 
    2.กองทุนช่วยเหลือผู้ยำกไร้,ด้อยโอกำส 
    3.กำรจัดท ำแผนฯ แบบมีส่วนร่วม/บูรณำกำร 
    ส่วนรำยละเอียดให้สมำชิกดูตำมเอกสำรที่แจกให้ไปนั้น ส่วนรำยละเอียดเรื่อง 
    ไข้เลือดออกขอให้น.ส.ขวัญตำ  เพิกเฉย เป็นผู้ช้ีแจงรำยละเอียด 
น.ส.ขวัญตำ  เพิกเฉย  กล่ำวสวัสดี ทุกท่ำน (อธิบำยตำมเอกสำรที่แจก) 
พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร สิ่งที่ต้องกำรให้ทีมช่วยเหลือ 
    1.ก ำหนดกลุ่มผู้ป่วยเบำหวำนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
    2.ร่วมท ำแผนชุมชนฯ 
    3.มีมำตรกำรชุมชนบังคับใช้ 
    รำยละเอียดดูตำมเอกสำรที่ได้แจกให้กับ ส.อบต.ทุกท่ำนไปแล้ว 
ที่ประชุม   รับทรำบ 
นำยวันชัย  ตันตระวำนิชย์ ขอน ำเรื่องเสนอในที่ประชุม ดังนี้ 
ส.อบต. หมู่ 6   1.เรื่องครุภัณฑ์ดับเพลิง เวลำมีเหตุมักจะล่ำช้ำขอฝำกคณะผู้บริหำรดูแล 
    2.งบส่งเสริมอำชีพ 100,000 บำท ที่ยังคงค้ำงที่ชำวบ้ำนและเรียกเก็บไม่ได้ 
    3.โรงงำนไฟฟ้ำมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้ำน ขอฝำกคณะผู้บริหำรช่วยดูแล  
นำงนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์  ตำมที่คุณวันชัย ตันตระวำนิชย์ ได้เสนอมำ 3 เรื่องขอช้ีแจงดังนี้ 
ปลัด อบต.   1. ให้ผู้น ำส ำรวจบ่อน้ ำที่ช ำรุดแล้วแจ้งกองช่ำง 
    2. เงินกู้หมู่บ้ำนละ 100,000  บำท ขณะนี้ อบต.ได้ท ำหนังสือทวงถำมแล้ว  
    เหลือ หมู่ 6 และหมู่ 11 ที่ยังไม่ได้น ำเงินมำส่ง 
    3. ในส่วนของโรงไฟฟ้ำทำง อบต. ได้ติดตำมลงพื้นที่ตรวจสอบมำตรฐำนโรงงำนตำม
    ข้อร้องเรียน ซึ่งทำงอุตสำหกรรมได้แจ้งให้โรงงำนปฏิบัติตำมกฎหมำยแล้ว จึงเรียนให้ 
    สมำชิก อบต.ทุกท่ำนทรำบ 
ที่ประชุม   รับทรำบ 
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นำยบรรพต  จินมิน  ขณะนี้ทำงหมู่ 8 มีปัญหำเรื่องน้ ำล้นสระซึ่งเมื่อฝนตกปริมำณน้ ำฝนมำกจะล้น 
ส.อบต.หมู่ 8   ออกนอกสระและไหลเข้ำท่วมพื้นที่ท ำให้บำงพื้นที่ได้รับควำมเดือดร้อนกระผมขอฝำก
    ฝ่ำยบริหำรช่วยดูแล 
นำยสนอง  วิเศษสิงห์  เนื่องจำกทำงผู้น ำหมู่บ้ำนได้มีกำรขุดสระเมื่อมีปริมำณน้ ำมำกท ำให้น้ ำล้นไหลท่วม 
นำยก อบต.   เข้ำพื้นที่ แต่โครงกำรนี้เป็นงบประมำณของปกครองในเบือ้งต้นต้องแจ้งทำงผูใ้หญ่บ้ำน
    ก่อนเพื่อหำรือฝ่ำยปกครองอ ำเภอเจ้ำของโครงกำรและงบประมำณ แต่ทำง อบต. 
    จะลงไปส ำรวจพื้นที่ให้ก่อนเพื่อหำแนวทำงแก้ไขเบื้องต้นต่อไป 
ที่ประชุม   รับทรำบ 
นำยสนอง  วิเศษสิงห์  ด้วยทำงโรงเรียนผู้สูงอำยุองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอยจะพำนักเรียนผู้สูงอำยุ 
นำยก อบต.   ไปศึกษำดูงำนและไหว้พระ ณ จ.อุทัยธำนี , จ.พิษณุโลก, จ.พิจิตร , จ.สิงห์บุรี  
    ในวันที่ 27 – 28 มิถุนำยน 2562 จ ำนวน 2 วัน 1 คืน  รำยละเอียดสอบถำมได้ที่
    นักพัฒนำชุมชน 
ที่ประชุม   รับทรำบ 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ สอบถำมมีสมำชิก อบต.ท่ำนใดมีข้อสงสัยจะซักถำมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี ขอขอบคุณทุก
ประธำนสภำฯ   ท่ำนที่เข้ำร่วมประชุมในวันน้ี 
    ปิดประชุมเวลำ   14. 20 น. 
 
     (ลงช่ือ)     แผน   ยิ้มใหญ่หลวง      ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายแผน   ยิ้มใหญ่หลวง) 
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 
 
 

  คณะกรรมกำรฯ ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย  สมัยสำมัญ    
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว  
 
 

     (ลงช่ือ  ดำวสวรรค์  กำญจนสิงโต  ประธำนกรรมกำรฯ 
          (นำงสำวดำวสวรรค์  กำญจนสิงโต) 
      สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย หมู่ที่ 10 
 

     (ลงช่ือ    ศศิพร  กุลชยวนัฐ       กรรมกำร 
              (นำงศศิพร  กุลชยวนัฐ) 
       สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย หมู่ที่ 2 
 

     (ลงช่ือ    ศุภชัย  จงวัฒนำไพศำล  กรรมกำร 
             (นำยศุภชัย  จงวัฒนำไพศำล) 
       สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย หมู่ที่ 7 
 
 
 

     (ลงช่ือ)  ชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์   ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม 
            (นำยชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์) 
          ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 



 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
    

 


