
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 
สมัยสามัญท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

วันที่  12  กุมภาพันธ์  2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์ ประธานสภาฯ ชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์  
2 นายวิจิตร  ลับไพรี รองประธานสภาฯ วิจิตร  ลับไพรี  
3 นายศักดิ์ชัย  อาจหาญ สมาชิก อบต. หมู่ 1 ศักดิ์ชัย  อาจหาญ  
4 นายปฐม  ละว้า สมาชิก อบต. หมู่ 2 ปฐม  ละว้า  
5 นางศศิพร  กุลชยวณัฐ สมาชิก อบต. หมู่ 2 ศศิพร  กุลชยวณัฐ  
6 นายกุญทณ  รุ่งสว่าง สมาชิก อบต.หมู่ 3 กุญทณ  รุ่งสว่าง  
7 นายจรินทร์  ฟักข า สมาชิก อบต. หมู่ 4 จรินทร์  ฟักข า  
8 นายประพันธ์  เหมือนเขียว สมาชิก อบต. หมู่ 4 ประพันธ์  เหมือนเขียว  
9 นายรัฐพงษ์  โรจน์พวง สมาชิก อบต. หมู่ 5 รัฐพงษ ์ โรจน์พวง  

10 นายปราโมทย์  กิ่งทัพหลวง สมาชิก อบต. หมู่ 5 ปราโมทย์  กิ่งทัพหลวง  
11 นายวันชัย  ตันตระวานิชย ์ สมาชิก อบต. หมู่ 6 วันชัย  ตันตระวานิชย ์  
12 นายบุญชัย  หอชะเอม สมาชิก อบต. หมู่ 7 บุญชัย  หอชะเอม  
13 นายศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล สมาชิก อบต. หมู่ 7 ศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล  
14 นายสมศักดิ์  เหมือนครุฑ สมาชิก อบต. หมู่ 8 สมศักดิ์  เหมือนครุฑ  
15 นายสุพิศ   สืบอินทร์ สมาชิก อบต. หมู่ 9 สุพิศ   สืบอินทร์  
16 นายจรูญ  คงดี สมาชิก อบต. หมู่ 9 จรูญ  คงด ี  
17 น.ส.ดาวสวรรค์ กาญจนสิงโต สมาชิก อบต. หมู่ 10 ดาวสวรรค์  กาญจนสิงโต  
18 นายธงชัย  ชื่นชวน สมาชิก อบต. หมู่ 10 ธงชัย  ชื่นชวน  
19 นายสุภาพ  รู้ระวัง สมาชิก อบต. หมู่ 11 สุภาพ  รู้ระวัง  
20 นายสุรินทร์  รุ่งสว่าง สมาชิก อบต. หมู่ 11 สุรินทร์  รุ่งสว่าง  
21 นายเปี๊ยก  วันเจริญสุข สมาชิก อบต.หมู่ 12 เปี๊ยก  วันเจริญสุข  
22 นายแผน  ยิ้มใหญ่หลวง เลขานุการสภาฯ แผน  ยิ้มใหญ่หลวง  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 
 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายบุญเลิศ  พันธุ์พวง สมาชิก อบต.หมู่ 1 บุญเลิศ  พันธุ์พวง ลาการประชุม 
2 นายบรรพต  จินมิน สมาชิก อบต.หมู่ 8 บรรพต  จินมิน ลาการประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสนอง  วิเศษสิงห์ นายก อบต. สนอง  วิเศษสิงห์  
2 นายเผด็จ  เชื้อทอง รองนายก อบต. เผด็จ  เชื้อทอง  
3 นายสุมิต  คิ้ววงศ์งาม รองนายก อบต. สุมิต  คิ้ววงศ์งาม  
4 นางนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์ ปลัด อบต. นวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์  
5 นางศริณยา  โพธิ์บอน นักวิชาการคลัง ศริณยา  โพธิ์บอน รก.ผอ.กองคลัง 
6 นายบัญชา  ดะวิบูลย์ หัวหน้าส านักปลัด บัญชา  ดะวิบูลย์  
7 นายโกวิทย์  เหมือนอ่ า นายช่างโยธา โกวิทย์  เหมือนอ่ า  
8 นางณัฐศิกา  สาริดี เจ้าพนักงานธุรการ ณัฐศิกา  สาริดี  
9 นางมนต์กวี  เลียงผา นักพัฒนาชุมชน มนต์กวี  เลียงผา  

10 น.ส.นภาพร  สรณะพิบูลย์ นักทรัพยากรบุคคล นภาพร  สรณะพิบูลย์  
11 นางอารีรัตน์  ถาใหม่ นักวิชาการเงินและบัญชี อารีรัตน์  ถาใหม่  
12 นางเฉลิมศรี  ไข่สิงห์ทอง เจ้าหน้าที่การเงิน เฉลิมศรี  ไข่สิงห์ทอง  
13 น.ส.กิ่งดาว  แซ่เฮง นักวิชาการจัดเก็บ กิ่งดาว  แซ่เฮง  
14 น.ส.วรางคณา  บัวซ้อน เจ้าพนักงานพัสดุ วรางคณา  บัวซ้อน  
15 น.ส.ศศิธร  กุญชร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ศศิธร  กุญชร  
16 น.ส.จรัสศรี อมรสิริพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ จรัสศรี อมรสิริพงษ์  
17 น.ส.ศิวภรณ์  พรวิศณุกูล เจ้าพนักงานธุรการ ศิวภรณ์  พรวิศณุกูล  
18 น.ส.ศุภิสรา  บุญนิ่ม ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ศุภิสรา  บุญนิ่ม  
19 น.ส.แคทรียา  สมานทรัพย์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ แคทรียา  สมานทรัพย์  
20 นายสุพล  วิเศษสิงห์ เจ้าหน้าที่ สุพล  วิเศษสิงห์  

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายทนงศักดิ์  บัวซ้อน เลขานุการนายกฯ ทนงศักดิ์  บัวซ้อน ลาการประชุม 
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เริ่มประชุม เวลา 10.30  น. 
นายแผน   ยิ้มใหญ่หลวง  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย  สมัยสามัญ    
เลขานุการสภาฯ   สมัยที่ 1  ประจ าปี 2563  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
    ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 56 
    การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การ
    บริหารส่วนต าบลบ่อพลอย มาประชุมจ านวน 22 คน จากทั้งหมด 24  คน 
    ลาการประชุม 2 คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว และก่อนที่ท่านประธานสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย จะเปิดประชุม ขอเรียนเชิญท่าน 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
    พร้อมกัน 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ เชิญให้เลขานุการสภาอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี 2563 ลงวันที่  12  กุมภาพันธ์  2563  
นายแผน  ยิ้มใหญ่หลวง อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย เรื่อง เปิดประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี 2563       

ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 ลงวันที่  12  กุมภาพันธ์  2563 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    

นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ เนื่องจากวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทโรงไฟฟ้าได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจง 
ประธานสภาฯ   ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจ   
    ฐานราก ขอเชิญตัวแทนคุณนรภัทร  แป้นเขียว ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่าน
    ทราบต่อไป 
นายนรภัทร  แป้นเขียว  กล่าวสวัสดีประธานสภา, รองประธานสภา, คณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต.
ตัวแทนบริษัท   ทุกท่าน กระผมขอประชาสัมพันธ์โครงการให้ทุกท่านได้ทราบดังนี้ 
    โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 
     เป็นโครงการส่งเสริมโดยภาครัฐรับซื้อไฟฟ้าตามเป้าหมาย AEDP และ
    แผน PDP 2018 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ        
    “ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ผลักดันให้เกิด การลงทุน การสร้างงาน สร้างรายได้ 
    ท าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในโรงไฟฟ้าทั้งการผลิตและจ าหน่ายเชื้อเพลิง ท าให้มีเงิน
    หมุนเวียนในชุมชน เกิดการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้าง
    ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ 
    ผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ 
    1.ได้รับส่วนแบ่งจากรายได้ที่ เกิดจากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในอัตรา       
    25 สตางค์ต่อหน่วยไฟฟ้า (หรือตามที่รัฐบาลก าหนด) ในรัศมี 1 กิโลเมตร  
    รอบโรงไฟฟ้า 
    2.ได้รับการโอนหุ้นบุริมสิทธิ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้น
    ทั้งหมดนับจากเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า(หรือตามที่รัฐบาลก าหนด) 
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    3.มีรายได้จากการจ าหน่ายพืชพลังงาน โดยโรงไฟฟ้าจะประกันราคารับซื้อ 
    คุณสมบัติของวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วม 
    1.มีสมาชิกสามัญและสมทบไม่น้อยกว่า 200 ครัวเรือน 
    2.อยู่ในพื้นท่ีที่มีจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
    3.มีพ้ืนที่ปลูกพืชพลังงานรวมกันไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ต่อ 1 เมกกะวัตต์ 
    4.กลุ่มด าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
    5.มีความพร้อมในการจัดหาวัตถุดิบ และบริหารจัดการ 
    6.ได้รับการยอมรับจากชุมชนโดยรอบ มีเอกสารผลการรับฟังความเห็นของ
    ชุมชนและเสนอหลักฐานการยอมรับของชุมชน 
    เอกสารที่ต้องเตรียม 
    1.หนังสือจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกร จดทะเบียน 
    ไม่น้อยกว่า 6 เดือนและใบต่ออายุถ้ามี 
    2.ทะเบียนรายชื่อสมาชิก 200 ครัวเรือน 
    3.ผังคณะกรรมการผู้บริหาร/รูปภาพ 
    4.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน ประธานหรือผู้มีอ านาจ
    ลงนาม 
    5.รายงานการประชุมแต่งตั้ง ประธานหรือผู้มีอ านาจลงนาม (รับรองโดยเกษตร
    อ าเภอ) 
    6.รายงานการประชุมเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนและเลือกบริษัทที่ร่วมทุน 
    7.แผนที่ตั้งวิสาหกิจชุมชน 
    8.ลักษณะของธุรกิจที่ประกอบการโดยย่อ ขอเพ่ิมวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 
     1)เพ่ือปลูกพืชพลังงาน ไม้โตเร็วและจัดหาเชื้อเพลิงส่งโรงไฟฟ้า 
     ชีวมวล 
     2)ร่วมทุนในการประกอบกิจการกับกลุ่มเกษตรกรหรือนิติบุคคล 
    ตามที่กระผมได้ชี้แจงมาข้างต้นหากท่านใดสนใจให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตาม
    รายชื่อในเอกสารด้านล่างที่แจกให้กับทุกท่าน  
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ตามที่นายนรภัทร  แป้นเขียว ได้ชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน
ประธานสภาฯ   เพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะ
    สอบถามอีกหรือไม่     
ที่ประชุม   ไม่มีข้อสอบถามเพ่ิมเติม และรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

   2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 
สมัยสามัญท่ี 4  ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 

    

นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์ ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอยทุกท่านช่วยดูก่อน 
ประธานสภาฯ  ที่ผมจะขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไข

 เพ่ิมเติม ท่านใดมีอะไรที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมถ้าไม่มีผมจะขอรับรองรายงาน
 การประชุมครั้งที่แล้วท่านใดเห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมครั้ง
 ที่แล้วขอให้ท่านยกมือด้วยครับ 

 
-5- 



 
มติที่ประชุม รับรอง    19   เสียง 
    ไม่รับรอง     -    เสียง 
    งดออกเสียง    3    คน (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 
    ลาการประชุม    2    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
    3.1 เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 และก าหนดสมัย
    ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป (ปี 2564) 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภา    
นางนวรัตน์  รังสีชุติพัฒน์  กล่าวสวัสดีและขอชี้แจงรายละเอียดการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ปลัด อบต.   2563 และก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป (ปี 2564) 
     ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 
    พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) มาตรา 53 และระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
    เพ่ิมเติม พ.ศ.2554 หมวด 1 ข้อ 11 (3) หมวด 2 ข้อ 20 (เอกสารร่าง
    ประกาศ)และ ข้อ 21 มีการก าหนดไว้ 4 สมัย  
    -สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 มีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15  
    กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 
    -สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 มีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15  
    มิถุนายน 2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    -สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 มีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10-24  
    สิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณรายจ่าย 
    -สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 มีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15  
    สิงหาคม 2563 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณที่ผ่านมา
    ต่อสภาฯ  
    ขอชี้แจงสมัยประชุมสมัยสามัญที่ 3 ที่ได้ก าหนดวันที่เป็น  10 – 24 สิงหาคม 
    เนื่องจากการจัดท าข้อบัญญัติเกรงว่าจะเสนอร่างข้อบัญญัติไม่ทัน จึงก าหนดวัน
    ดังกล่าวไว้แต่จะเสนอร่างภายในวันที่ 15 สิงหาคม ตามก าหนด จึงขอให้มีผู้
    เสนอและผู้รับรองในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 และ
    ก าหนดสมัยประชุมสามัญแรกของปี 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ว่าเห็นควรที่จะก าหนด
    เป็นสี่สมัยเหมือนเดิมหรือไม่ ขอเชิญประธานสภาฯด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ตามที่ปลัด อบต.ชี้แจงเกี่ยวกับการก าหนดการก าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประธานสภา   ประจ าปี 2563 และก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
    (ปี 2564) มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอเชิญผู้เสนอ 1 คน และผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภา 
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ผู้เสนอ    นายปฐม  ละว้า  ส.อบต.หมู่ 2 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภา 
ผู้รับรอง    นายศักดิ์ชัย  อาจหาญ ส.อบต.หมู่ 1 
    นายจรินทร์  ฟักข า ส.อบต.หมู่ 4 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย มีการก าหนดสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญประจ าปี 2563 จ านวน 4 สมัย สมัยละ 15 วัน ขอให้ที่ประชุม 
    ได้พิจารณา 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ  19  เสียง ให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2563  
    จ านวน 4 สมัย สมัยละ 15 วัน 
    - ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
    - งดออกเสียง  3   เสียง (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 
    - ลา            2  คน 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ 3.2 เรื่อง การพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
นายบัญชา  ดะวิบูลย์  เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ นายก อบต.รองนายก อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด  คณะผู้บริหาร ,ส.อบต.ทุกท่าน 
     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย ได้รับแจ้งจากอ าเภอบ่อพลอย
    ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดแนวทางให้
    องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลต าบลจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา  
    ภัยพิบัตปิระจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50 คน เพ่ือช่วยเหลือ 
    เจ้าพนักงานในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ให้แล้วเสร็จภายใน
    เดือนกรกฎาคม 2563 ตามแผนปฏิบัติการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา 
    ภัยพิบัติของจังหวัดกาญจนบุรีรายละเอียดตามหนังสืออ าเภอบ่อพลอย  
    ที่ กจ 0023.12/36 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เนื่องจากองค์การบริหาร
    ส่วนต าบลบ่อพลอย ไม่มีโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมดังกล่าวบรรจุอยู่ใน
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
    แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
    “ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
    โครงการพระราชด าริงานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
    กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหาร
    ส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภา
    องค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา
    ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนา
    ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้
    ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับความ
    เห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 
    ประกอบกับพระราชบัญญัติ 
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    ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
    บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2546   
    มาตรา 67(4) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
    ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   ดังนั้น จังหวัดกาญจนบุรี      
    จึงแจ้งให้ อบต./เทศบาล จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า 
    อปท.โดยจัดอบรมเดือนมีนาคม 2563  แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้มี
    บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  และในข้อบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายการนี้ไว้ จึงต้องมี
    การเพ่ิมเติมลงในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ฉบับที่ 1 และ
    โอนงบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมดังกล่าวที่องค์การ
    บริหารส่วนต าบล หนองกุ่มเป็นเจ้าภาพจัดอบรม 
     ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
    โครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ
    บริหารส่วนต าบลบ่อพลอย เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นผู้ช่วยเจ้า
    พนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ จึงเห็นควร
    พิจารณาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    รายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม 
    -ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    -ยุทธศาสตร์ อบต.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต,แผนงานรักษาความสงบ
       ภายใน 
    -รายละเอียดโครงการ โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ
       บริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 
    -วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความสามารถใน
       ด้านการปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าพนักงานในด้านการ
       ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนใน
       พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    -เป้าหมาย  จัดฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจ าต าบลองค์การ
       บริหารส่วนต าบลบ่อพลอย โดยเน้นผู้น า ก านัน/
       ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภา อบต./
       จ านวน 50 คน     
    -งบประมาณ  300,000 บาท 
    ดังนั้น จึงน าเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย เพื่อขออนุมัติ
    ให้ความเห็นชอบการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
    เพ่ิมเติม โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล 
    บ่อพลอย 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ตามที่หัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ประธานสภาฯ   ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 โครงการฝึกอบรมจิตอาสา       
    ภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย มานั้น มีสมาชิก อบต.  
    ท่านใดมีข้อสงสัยจะเพ่ิมเติม หรือสอบถามอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
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นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ประธานสภาฯ   (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม โครงการฝึกอบรมจิตอาสา       
    ภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ     19  เสียง  
    ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
    งดออกเสียง  3    เสียง(ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 
    ลา          2   คน 

    3.3 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม ประจ าปี 
    งบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
    แทรกเตอร์ หนองเตียน-วังใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน ขนาดกว้าง 6 เมตร 
    ยาว 1,270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7,620 ตรม.   
    ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
    งบประมาณ 4,500,000 บาท ตามมติที่ประชุมอนุมัติโครงการดังกล่าว     
    ในการประชุมสภาองค์การบริหารสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย  
    สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
นายสนอง วิเศษสิงห์  ตามที่คณะผู้บริหารได้ยื่นญัตติต่อประธานสภาฯ เพ่ือขออนุมัติยกเลิกการจ่าย
นายก อบต.   ขาดเงินทุนส ารองสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างถนน
    คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแทรกเตอร์ หนองเตียน -วังใหญ่ หมู่ที่  6 บ้าน 
    หนองเตียน ขนาดกว้าง 6 เมตร  ยาว 1,270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
    พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7,620  ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้าย
    ประชาสัมพันธ์โครงการงบประมาณ 4,500,000 บาท ตามมติที่ประชุม
    อนุมัติโครงการดังกล่าวในการประชุมสภาองค์การบริหารสภาองค์การบริหาร
    ส่วนต าบลบ่อพลอย  สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 12 
    กันยายน 2562 กระผมขอชี้แจงดังนี้ ด้วย ณ ปัจจุบันได้เข้าสู่ ไตรมาสที่ 2  
    คือเดือน มกราคม-มีนาคม ได้มีสถานการณ์ในเรื่องของงบประมาณของรัฐบาล
    เป็นที่ทราบกันดีว่ามีปัญหาอยู่เงินรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรมาเพ่ือให้ท้องถิ่นได้
    พัฒนาคงจะล่าช้า และอาจไม่ทันเวลาประกอบกับปัจจุบันสถานการณ์คือ
    ประสบกับภัยแล้งจะท าให้ล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์ ซึ่งตั้งแต่เดือน ก.พ.  
    เริ่มประสบภัยแล้งแล้ว และหลายหมู่บ้านที่ท าโครงการให้ช่วยเรื่องของความ
    เดือดร้อนเรื่องน้ าอุปโภค บริโภค สระน้ าแห้งขอด ตื้นเขินและทางหมู่ 5     
    ฝายที่พังลงมาน้ าไหลลงไปอีกด้านหนึ่งน้ าไม่ไหลลง เราต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
    รวมทั้งจะมีการเลือกตั้งด้วยถ้าเรารองบประมาณจากรัฐบาลคงไม่ได้มีการ
    พัฒนาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็กสายทางแทรกเตอร์       
    หนองเตียน-วังใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,270 
    เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7,620 ตรม. ไหล่ทางลูกรัง 
    ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการงบประมาณ  
    4,500,000 บาท ตามมติที่ประชุม 
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     ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นซึ่งงบประมาณที่ขอ
    อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อเมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 
    ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2562  ซึ่งได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุน
    ส ารองสะสมไว้ 10,000,000 บาท เป็นโครงการที่ให้หมู่บ้านละ 500,000 
    บาท จ านวน 11 หมู่ ส่วน หมู่ที่ 6 อนุมัติด้วยวงเงิน 4,500,000 บาท    
    ส่วนขั้นตอนงบประมาณ 4,500,000 บาท งบประมาณเกิน 500,000 บาท 
    การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็นไปตามระเบียบคือใช้ระบบ e-bidding เป็นการ
    ขายแบบทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งทางกรมบัญชีกลางจะเข้ามาอยู่ในระบบของเรื่อง
    การขายแบบด้วย เมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นคณะผู้บริหารจึงเล็งเห็นว่า  
    เพ่ือความสงบสุขและเพ่ือความเรียบร้อยในการพัฒนาจึงขอความร่วมมือโดย
    อ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย ให้ความเห็นชอบว่า
    งบประมาณท่ีจะท าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
    แทรกเตอร์ หนองเตียน-วังใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน ขนาดกว้าง 6 เมตร 
    ยาว 1,270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7,620 ตรม.   
    ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
    งบประมาณ 4,500,000 บาท อาจจะสั้นลงและได้ไม่เต็มจ านวน และจะต้อง
    พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมใหม่ตามระเบียบเมื่อยกเลิกโครงการ 4,500,000 
    บาท ที่เรากันเงินไว้เมื่อยกเลิกแล้วจะต้องมีการเสนอขออนุมัติสภาฯ ใหม่     
    ในเรื่องของการใช้เงินเพราะเรากันไว้เมื่อปีงบประมาณ 2562 ในการประชุม
    สภาสมัยวิสามัญที่ 1/2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ขออนุมัติไว้ซึ่งก็
    ยังไม่ได้ด าเนินการจึงขอปรึกษาในที่ประชุมสภาฯว่าถ้าจะขออนุมัติเงินสะสมที่มี
    อยู่ประมาณ 5,000,000 บาท ดังนั้นจะน างบประมาณมากระจายเพ่ือแก้ไข
    ปัญหาด้งกล่าวให้ครบทั้ง 12 หมู่ ซึ่งหมู่ 6 จะต้องเสียสละงบประมาณที่จะ
    หายไปส่วนหนึ่ง ส่วนโครงการถนนฯ  ก็จะคงอยู่แต่ระยะทางอาจจะสั้นลงไป
    โดยจะแบ่งงบไปช่วยเรื่องภัยแล้งในหมู่อ่ืนได้ ซึ่งเป็นโครงการที่คณะผู้บริหาร
    เล็งเห็นถึงความจ าเป็นและใกล้จะมีการเลือกตั้งถ้ารองบประมาณก็คงเป็น
    รายจ่ายประจ าและไม่รู้ว่าจะเลือกตั้งเมื่อไร จึงต้องการแก้ปัญหาให้กับ 
    ประชาชนให้ทันเวลาที่ได้รับความเดือดร้อนในปัจจุบัน จึงเห็นควรน าเรื่องเข้าที่
    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย เพ่ือขอมติยกเลิกโครงการ
    ดังกล่าว และหลังจากนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมที่มีอยู่ประมาณ 
    5,000,000 บาท จะใช้เท่าไหร่แล้วจะน ามาร่วมพิจารณากันอีกครั้ง จึงเป็น
    เรื่องที่หารือสภาฯหากมีสมาชิก อบต.ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามก็สามารถถาม
    ได้ หากสภาฯ ไม่ให้ความเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการดังกล่าวก็ไม่ได้ตกไป 
    ในสวนของงบที่เราขออนุมัติไว้เป็นเงินกองทุนส ารองเงินสะสม 4,500,000 
    บาท ยังคงอยู่ ถ้าจะด าเนินการท าอะไรจะต้องขออนุมัติจากสภาฯก่อนจึงน า
    หารือที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ตามที่ท่านนายก อบต.บ่อพลอย ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่จะพัฒนา
ประธานสภาฯ   แล้วมากระจายในแต่ละหมู่บ้าน มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 
    ขอเชิญนายวันชัย  ตันตระวานิชย์ สมาชิก อบต. หมู่ 6 ซักถาม 
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นายวันชัย  ตันตระวานิชย์ กล่าวสวัสดีกระผมขอสอบถามฝ่ายบริหารว่าจะเฉลี่ยงบประมาณให้หมู่บ้านละ
สมาชิก อบต. หมู่ 6  เท่าไหร่ 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอบคุณนายวันชัย  ตันตระวานิชย์ สมาชิก อบต.หมู่ 6 เจ้าของพ้ืนที่ที่ได้
ประธานสภาฯ   สอบถามมา มี สมาชิก อบต.ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามอีกหรือไม่ ขอเชิญ   
    นายบุญชัย  หอชะเอม สมาชิก อบต.หมู่ 7 ซักถาม 
นายบุญชัย หอชะเอม  กล่าวสวัสดี กระผมนายบุญชัย  หอชะเอม สมาชิก อบต.หมู่ 7 มีข้อสงสัยจะ
สมาชิก อบต.หมู่ 7  สอบถามดังนี ้
     ตามที่ฝ่ายบริหารได้กล่าวไปแล้วใน เรื่องขออนุญาตจ่ายขาดเงินสะสม
    ใหม่ซึ่งในครั้งที่แล้วเราได้อนุญาตไปสองครั้งแล้ว ที่ผ่านมาแต่ในครั้งนี้ก็อนุญาต
    ไปแล้วโครงการของ หมู่ 6 ถ้าจะยกเลิกโครงการนี้ ถามว่าเงิน 4,500,000 
    บาท ที่ยกเลิกน าไปใช้อะไร และตามที่นายกชี้แจงอีกว่ายังมีเงินอีก ประมาณ 
    5,000,000 บาท ที่จะขออนุญาตจากสภาฯอีก กระผมไม่เห็นด้วยกับการน า
    เงินออกมาอีก แต่จะต้องมีเหตุผลว่า 4,500,000 บาท ที่จะยกเลิกนี้จะน า
    งบประมาณไปท าอะไร และหมู่ 6 ที่ขาดผลประโยชน์ตรงนี้ไปจะได้อะไร   
    ตอบแทนกลับมา และถ้ายกเลิกงบประมาณ 4,500,000 บาท จะไปลง
    ตรงไหนและที่บอกว่ามีเงินสะสมอีก 5,000,000 กว่าบาท  ถ้าสองจ านวนนี้
    มารวมกันเป็น 9,000,000 ล้านกว่าบาท แล้ วจะเอกมาจัดสรรลง 12 
    หมู่บ้าน ใช่หรือไม่ ในความคิดของกระผมว่าที่เราจะใช้เงินส ารองเงินสะสม
    จ านวนนี้เราใช้มามากพอแล้ว ดังนั้นเราจึงควรพิจารณากันให้รอบครอบว่าใน
    เหตุการณ์เรื่องภัยแล้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องมีภาครัฐที่ช่วยสนับสนุนอยู่แล้ว 
    แต่จะอ้างว่ารัฐส่งงบลงมาไม่ทันกระผมคิดว่าไม่ใช่ส่วนงบประมาณตรงนี้เราควร
    เก็บไว้ใช้ในความจ าเป็นจริง ๆ ซึ่งตรงนี้กระผมไม่เห็นดีด้วยและก่อนที่จะยกเลิก
    งบ 4,500,000 บาทนี้ เราต้องมาท าความเข้าใจก่อนว่างบประมาณนี้ที่จะ
    ยกเลิกจะไปท าอะไรจะให้ หมู่ 6 ตัดแล้ว หมู่  6 เห็นว่าอย่างไร แล้ว อีก 
    5,000,000 บาทจะขอไปท าอะไรตรงไทยในความเห็นของผมเราควรจะ 
    เก็บงบฯ ส่วนนี้ ไว้บ้างเพ่ือใช้ในความจ าเป็นที่อาจเกิดขึ้นมา ซึ่งขณะนี้ทาง
    กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเตือนเรื่องโรคระบาดและจะเกิดผลกระทบ
    มาถึงเราหรือไม่นี้ก็เป็นอีก เหตุการณ์หนึ่งที่เราต้องเฝ้าระวัง กระผมจึงอยากขอ
    ค าชี้แจงจากคณะผู้บริหาร ให้เหตุผลว่างบประมาณ 4,500,000 บาท  
    เมื่อยกเลิกแล้วจะน าไปท าอะไรและจะขออนุมัติอีก 5,000,000 บาท  
    รวมกันเป็น 9,000,000 บาท หรืออย่างไรกระผมมีข้อซักถามแค่นี้ 
    ขอบคุณครับ 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอขอบคุณ นายบุญชัย หอชะเอม สมาชิก อบต.หมู่ 7 ที่ได้ซักถาม และขอเชิญ
ประธานสภาฯ   ฝ่ายบริหารชี้แจงเหตุผล 
นายสนอง  วิเศษสิงห์  ในส่วนของงบ 4,500,000 บาท ถ้าโครงการพับไปตามมติสภาฯ ได้เห็นชอบ 
นายก อบต.   เงินจ านวนนี้ก็ส่งคืนกองคลังไม่ได้น าไปใช้อะไร ก็คงเป็นเงินทุนส ารองเงินสะสม
    เหมือนเดิม คือทางฝ่ายบริหารน าหารือว่าในสภาวการณ์ปัจจุบัน ถ้าเราจะท า
    โครงการเดียวก็ได้ ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย ไม่เห็นชอบไม่ให้
    ยกเลิก ก็ด าเนินการตามโครงการนี้ต่อไป แต่ในระหว่างปีนี้ถ้าไม่อนุมัติจ่ายขาด
    เงินสะสมเราก็เก็บงบฯ ส่วนนี้ไว้ 
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    และรอรัฐบาลอุดหนุนมาแล้วค่อนด าเนินการพัฒนากันตามข้อบัญญัติฯ นี้คือ
    เงื่อนไขในการใช้งบประมาณนี้เป็นแนวทางของฝ่ายบริหารที่ต้องการเห็นการ
    พัฒนาและรัฐบาลมีนโยบายไม่ต้องการให้เอาเงินมาเก็บไว้เงินที่เราใช้ได้ไม่ใช่ว่า
    ใช้แล้วจะหมดเลยเราจะต้องมีการกันไว้ก่อนที่จะมาเป็น 5,000,000 บาท 
    และกองทุนเงินส ารองเราก็มีอีกจ านวนหนึ่ง แต่ในเมื่อสมาชิก อบต.เห็นว่าเรา
    ใช้งบประมาณไปมากแล้ว และก็ไม่ควรที่จะน ามาใช้อีกก็ไม่เป็นไรและงบฯ 
    4,500,000 บาท ถ้าเราหารือสภาฯ แล้วในสภาฯ ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกก็ไม่
    เป็นไร แต่เป็นอ านาจของผู้บริหารที่เห็นว่าการลงทุน ณ ช่วงเวลาหนึ่งมัน
    เหมาะสมในเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปชาวบ้านเดือดร้อนแล้วร้องขอมา เราเห็น
    ว่างบ 4,500,000 บาท ท าได้หมู่เดียวในปีนี้ก็ต้องรอเงินจากรัฐบาลอุดหนุน
    มาเราคงจะได้ด าเนินการพัฒนาต่อไปได้ ถือเป็นแนวนโยบายของการพัฒนา  
    จึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจว่าถ้าเราจะไม่ยกเลิกก็ไม่เป็นไรจะได้ให้ทางเจ้าหน้าที่
    ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ตามระเบียบต่อไปและหากมีเงินที่ยังใช้ได้
    อยู่เราก็อาจจะน างบฯนั้นมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
    ประชาชนจึงค่อยน ามาขออนุมัติจากสภาฯ อีกครั้งตามที่เราหารือกันว่าจะน า
    งบฯมาเฉลี่ยแต่ละหมู่เหมือนเดิม แล้วจึงขออนุมติสภาฯได้ หรือจะเก็บไว้ไม่
    เป็นไร หากว่าฝ่ายบริหารเห็นว่าเหมาะสมอาจจะมีการเสนอโครงการหรือขอให้
    แต่ละหมู่เสนอมาขออนุมัติจากสภาฯ แล้วเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบจึงด าเนินการ
    ได้ ดังนั้นเมื่อเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการดังกล่าวก็จะได้ให้
    เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามระเบียบต่อไป     
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ตามท่ีนายก อบต.ชี้แจงมานั้นกระผมขอปรึกษาสมาชิก อบต.ทุกท่าน ฯ  
ประธานสภาฯ   ที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ขอเชิญนายวันชัย  ตันตระวานิชย์  
    สมาชิก อบต.หมู่ 6 ซักถาม 
นายวันชัย ตันตระวานิชย์  ตามที่นายก อบต.ได้ชี้แจงมากระผมก็เข้าใจดีและขอขอบคุณ แต่กระผมคิดว่า
สมาชิก อบต.หมู่ 6  ในเมื่อเรามีมติเห็นชอบโครงการฯ อยู่แล้วเรามายกเลิกซึ่งกระผมได้แจ้งกับ
    ชาวบ้านไปบ้างแล้วก็ขอให้ท่านสมาชิก อบตทุกท่านได้เห็นใจและเข้าใจ หมู่ 6 
    ด้วยถ้างบประมาณปีต่อไปกระผมจะเสียสละให้หมู่อ่ืนไปขอบคุณครับ 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามอีกหรือไม่ ขอเชิญนายบุญชัย หอชะเอม  
ประธานสภาฯ   สมาชิก อบต.หมู่ 7 
นายบุญชัย หอชะเอม  ขออนุญาตหารือ ที่กระผมสอบถามว่าถ้ายกเลิกแล้วจะน างบฯไปใช้ในด้านใด 
สมาชิก อบต.หมู่ 7  ตามที่ ได้กล่าวแล้วครั้งแรก และที่จะขออนุญาตอีก 5 ,000,000 บาท        
    จะน าไปใช้ด้านใดถ้าการขออนุญาตจากสภาฯ น างบฯ 5,000,000 บาท    
    มาหารกันทั้ง 12 หมู่บ้าน กระผมคิดว่าไม่น่าใช่การแก้ปัญหาถ้าจะแก้ปัญหา
    กรณีฝายบ้านบึงหล่ม หมู่ 5 กระผมเห็นด้วยและอยากเห็นงบฯจ านวนนี้น่าจะ
    น าไปใช้ท าโครงการที่เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด ในต าบลเรา 
    ประชาชนเดือดร้อนเป็นจุด ๆ เดือดร้อนส่วนรวมกระผมเห็นด้วยกับการที่ 
    น าเงิน 5,000,000  บาทออกมาใช้ท าประโยชน์และแก้ไขปัญหาความ
    เดือดร้อนของประชาชนจริง ๆ อย่างเช่นกรณีภัยแล้งที่เป็นปัญหาจริง และฝาย 
    หมู่ 5 เห็นว่าพังจริงซึ่งการประชุมครั้งที่แล้ว 
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    เราได้มีการอภิปรายเรื่องขออนุญาตใช้งบ 4,500,000 บาท และหยิบยกเอา
    เหตุผลขึ้นมาอภิปรายถึงประโยชน์ของการใช้งบประมาณจ านวนนี้ในการ
    ก่อสร้างถนน ที่ประชุมสภาฯ คงจะจ ากันได้ที่ให้คณะผู้บริหารเป็นผู้พิจารณา
    โครงการ และได้เห็นชอบในสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนในครั้งนี้กระผมก็
    เห็นดีด้วยกับการเสนอของฝ่ายบริหารในการน างบประมาณมาใช้ให้เกิด
    ประโยชน์เป็นรูปธรรม ฉะนั้น เราควรมาพิจารณาร่วมกันก่อนที่จะมีการอนุมัติ
    เห็นชอบให้ยกเลิกว่าการยกเลิกงบประมาณส่วนนี้แล้วเราน าเงินไปท าอะไร 
    ดังนั้นจึงมาพิจารณากันอีกครั้งและทางสมาชิก อบต.หมู่ 6 จะต้องอธิบายให้
    ชาวบ้านเข้าใจว่ายกเลิกโครงการฯ นี้เพราะอะไร  
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอเชิญฝ่ายบริหารฯ ชี้แจง 
ประธานสภาฯ 
นายสนอง  วิเศษสิงห์  กระผมขอชี้แจงดังนี้ งบประมาณ 4,500,000บาท เมื่อยกเลิกแล้วก็คืนเข้า
นายก อบต.   กองคลังไม่ได้น าเงินไปท าอะไร ส่วนงบประมาณ 5,000,000 บาท เราก็จะ
    พิจารณากันอีกครั้งถ้ามีเหตุการณ์ที่จ าเป็นต้องใช้แล้วจึงน าโครงการมาเข้าที่
    ประชุมเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบกันอีกครั้ง 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ตามที่ท่านนายก อบต.ชี้แจงมานั้น มีสมาชิก อบต.ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ถ้าไม่มีขอสงสัยซักถามเพ่ิมเติมกระผมขอมติที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติยกเลิก
ประธานสภาฯ   การจ่ายขาดเงินทุนส ารอง สะสม ประจ าปี งบประมาณ 2562 โครงการ
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแทรกเตอร์ หนองเตียน-วังใหญ่  
    หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,270 เมตร หนา 0.15 
    เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7,620 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการงบประมาณ 4,500,000 บาท ตามมติที่
    ประชุมอนุมัติโครงการดังกล่าวในการประชุมสภาองค์การบริหารสภาองค์การ
    บริหารส่วนต าบลบ่อพลอย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 
    12 กันยายน 2562 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 19 เสียง ไม่อนุมัติให้ยกเลิกการจ่ายขาดเงินทุนส ารอง 
    สะสม โครงการดังกล่าว 
    ไม่เห็นชอบ     -  เสียง 
    งดออกเสียง   3    เสียง(ประธานสภาฯ,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 
    ลา              2   คน 
 

    3.4 เรื่อง ขออนุญาตใช้ที่สาธารณะประโยชน์  
นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์ ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
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นางนวรัตน์  รังสีชุติพัฒน์  ด้วยตามที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้ามาตรวจเรื่องของ
ปลัด อบต.   การบริหารจัดการภารกิจงานของ อบต.บ่อพลอย ปรากฏว่ามีข้อแนะน าในเรื่อง
    ของการขออนุญาตใช้ที่สาธารณะเมื่อปีงบประมาณ 2562 ได้มีระเบียบขึ้น
    ใหม่ดังนี้ “เงินงบประมาณที่ อบต.ใช้ก่อสร้างอาคารที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    ทั้งหมดให้ขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของ อบต.เมื่อขึ้นทะเบียนปี 2562 และ
    หลังจากที่ขึ้นทะเบียนแล้วนั้น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ก็ได้ทักท้วงและ
    สอบถามว่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด อยู่ในที่ดินของหน่วยงานใด และไม่
    มีการขออนุญาตปลูกสร้างหรือไม่ จากที่ตรวจสอบที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนมีอยู่ 40 
    รายการและไม่ได้ขออนุญาตในการใช้พ้ืนที่ส่วนใหญ่สิ่งปลูกสร้างจะอยู่ในพื้นที่ที่ 
    อบต.ตั้งอยู่ และมีอยู่ 2 รายการที่ตั้งอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ หมู่ 10 และ 
    หมู่ 9 (1 รายการ) และอีก 2 รายการ อยู่ในที่ราชพัสดุของโรงเรียนบ้าน 
    หนองโพธิ์ ปรากฎว่าที่ดินแปลงนี้ได้ออกเป็นหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง หรือ 
    (นสล.) แล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 โดยขึ้นอยู่ในความดูแลของ 
    กระทรวงการคลัง ก็คือกรมธนารักษ์ เพราะที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตทหาร       
    ซึ่งเจ้าหน้าที่แนะน าว่าให้ อบต.ท าขออนุญาตโดยให้มีเอกสารประกอบว่ามี
    อะไรบ้าง และที่ส าคัญจะต้องมีมติที่ประชุมสภาฯ ระบุจ านวนและแผนผังที่ดิน
    โดยให้วัดแนวเขตตรงไฟฟ้ายาวไปสุดแนวเขตที่ดินและโรงฆ่าสัตว์เก่าจึงต้องน า
    เรื่องขออนุญาตให้ถูกต้องจึงน าเรียนในที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบในหลักการ
    หากท่านสมาชิก อบต.เห็นด้วยกับการขออนุญาตใช้ที่สาธารณะแปลงดังกล่าว 
    และขอมติเห็นชอบให้ขออนุญาตที่แปลงนี้เป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ของทาง
    ราชการคุมไว้ตามที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เข้ามาตรวจสอบจะเห็นว่าได้มี
    การท้วงติงหลายโครงการที่ให้ชี้แจงถึงเหตุผลและความจ าเป็นและทาง อบต. 
    ได้ชี้แจงต่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดินไปแล้วและไดค าแนะน ามาให้ปรับปรุง
    แก้ไขด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ตามท่ีปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดมานั้น มีสมาชิก อบต.ท่านใดมีข้อสงสัยจะ
ประธานสภาฯ   ซักถามหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไมมี่ 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเรื่อง ขออนุญาตใช้ที่สาธารณะประโยชน์ 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ   19  เสียง  
    ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
    งดออกเสียง    3    เสียง(ประธานสภาฯ,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 
    ลา               2   คน 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 
    4.1 แจ้งประชาสัมพันธ์ของศูนย์คุ้มครองคนได้ที่พ่ึงจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง
    แนวทางขับเคลื่อนโครงการ “พัฒนาเพ่ือการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ “Shift and 
    Share” ประจ าปี 2563 ในพ้ืนที่ “ต าบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอเชิญ เจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึ งจังหวัดกาญจนบุรี  ชี้แจง
ประธานสภาฯ   รายละเอียด 
นายมงกุฎชัย  ทศนุต  กล่าวสวัสดี กระผมนายมงกุฎชัย  ทศนุต เจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
จนท.ศูนย์คุ้มครองฯ  จังหวัดกาญจนบุรี  ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และศูนย์พัฒนาราษฎร
    บนพ้ืนที่สูง ได้จัดท าโครงการ “พัฒนาเพ่ือการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่“Shift and 
    Share” ประจ าปี 2563” โดยมุ่งเน้นเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มี
    ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ความเป็นจิตอาสา จิตสาธารณะ และมีความรู้ 
    ทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดกิจกรรม/โครงการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทาง
    สังคม แก้ไขปัญหาตามบริบทของพ้ืนที่/ชุมชน เป็นกลไกส าคัญในพ้ืนที่ ท างาน
    ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและเครือข่ายทุกภาคส่วน ช่วยขับเคลื่อนงาน
    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อีกทั้ง เสริมพลังเครือข่าย
    ทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เกิดการบูรณาการ
    ในพ้ืนที่ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตรงตามสภาพปัญหา   
    ให้สามารถพ่ึงพาและพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป ในส่วนของการของการ
    อบรมเสริมสร้างวิทยากรประบวนการ “Shift and Share” จ านวน 5 รุ่น ๆ 
    ละ 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมเอกชน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 
    เพ่ือเพ่ิม ทักษะความรู้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรม
    พัฒนาสังคมและสวัสดิการเจ้าหน้าที่จาก อปท.อพม.ในพื้นที่ “ต าบลสร้างเสริม
    สวัสดิการ” ให้สามารถปฏิบัติงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น  
    จึงเลือกต าบลบ่อพลอย ซึ่งเป็นต าบลต้นแบบในด้านสวัสดิการสังคม  
    ส่วนรายละเอียดในเชิงลึกผู้ที่เข้าประชุมจะได้ทราบรายละเอียดของ 
    กระบวนการต่าง ๆ ต่อไป ส่วนขั้นตอนต่อไปหลังกลับมาจากประชุมเราจะมา
    เริ่มด าเนินการตามกระบวนการอีกครั้ง (รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับ
    ทุกท่าน) ในส่วนของกระผมก็มีเท่านี้   
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ตามที่จนท.ศูนย์คุ้มครองฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดมานั้นมีสมาชิก อบต.ท่านใดมี
ประธานสภาฯ   ข้อสงสัยจะซักถามอีกหรือไม่  
ที่ประชุม   ไม่มีข้อสงสัยจะซักถาม/รับทราบ 

    4.2 การขอรับการสนับสนุนถังเก็บน้ าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    กาญจนบุรี ส าหรับติดตั้งเป็นถังเก็บน้ ากลางเพ่ือช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย
    พิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ประจ าปี 2563 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ชอเชิญปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

-15- 



นางนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์  ตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ปลัด อบต.   พิบัติกรณีฉุกเฉินในพ้ืนที่ต าบลบ่อพลอย  ซึ่งของต าบลบ่อพลอย มีพ้ืนที่ 
    ประสบภัยแล้งอยู่ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3 และ หมู่ 9 ซึ่งภัยดังกล่าวเป็น 
    ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน พ้ืนที่และทรัพย์สิน
    ทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการ
    ขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอยจึงแจ้ง
    ความประสงค์ขอรับการสนับสนุนถังเก็บน้ า จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    กาญจนบุรีส าหรับติดตั้งเป็นถังเก็บน้ ากลางเพ่ือช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย
    พิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี         
    ได้พิจารณาให้การสนับสนุนถังเก็บน้ ากลางขนาดความจุ 2,000 ลิตร พร้อม
    อุปกรณ์และขาตั้งครบชุด จ านวน 40 ชุด พร้อมกับท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
    ความร่วมมือในการบริหารจัดการถังเก็บน้ ากลาง (MOU) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
    และจะท าการแจกจ่ายให้กับหมู่บ้านที่ประสบภัยพิบัติต่อไป 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ตามที่ปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดมานั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะ
ประธานสภาฯ   ซักถามหรือไม่  
ที่ประชุม   ไม่มีข้อสงสัยและ ซักถาม/รับทราบ 

    4.3 เรื่อง การพิจารณาแผนก าหนดการออกประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการ
    จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและระดับต าบลประจ าปี        
    งบประมาณ 2563 เพ่ือทบทวนเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น    
    พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
นางนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย ได้จัดท าโครงการจัดเวทีประชาคม 
ปลัด อบต.   เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือทบทวนเพ่ิมเติม
    หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ือแลกเปลี่ยน
    แนวคิด และให้ประชาชนได้เสนอ ความต้องการในการพัฒนาด้านต่าง ๆ และ
    ให้ประชาชนได้ช าระภาษีต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้ง
    เรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ของต าบล 
    บ่อพลอย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย จึงประกาศแผน 
    ก าหนดการออกประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
    หมู่บ้านและระดับต าบลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามเอกสารที่ได้แจก
    ให้สมาชิก อบต.ทุกท่านแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา การออก
    ประชาคมขอความกรุณาท่านได้แจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่หัวหน้าส านักปลัด อบต.
    บ่อพลอย เพ่ือด าเนินการต่อไป 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ตามที่ปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดมานั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะ
ประธานสภาฯ   ซักถามหรือไม่  
ที่ประชุม   ไม่มีข้อสงสัยและซักถาม/รับทราบ 
 
 
 

 



-16- 

นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์ สอบถามสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ถ้าไม่มี  
ประธานสภา กระผมขอปิดประชุม 
 
    ปิดประชุมเวลา   13.50  น. 
 
      (ลงชื่อ)    แผน   ยิ้มใหญ่หลวง     ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายแผน   ยิ้มใหญ่หลวง) 
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 
 

 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย เรียบร้อยแล้ว 
 

     (ลงชื่อ) ดาวสวรรค์  กาญจนสิงโต   ประธานกรรมการฯ 
         (นางสาวดาวสวรรค์  กาญจนสิงโต) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย หมู่ที่ 10 
 

     (ลงชื่อ)      ศศิพร  กุลชยวนัฐ          กรรมการ 
                (นางศศิพร  กุลชยวนัฐ) 
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย หมู่ที่ 2 
 

     (ลงชื่อ)  ศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล   กรรมการ 
             (นายศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล) 
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย หมู่ที่ 7 
 
  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อพลอย เรียบร้อยแล้ว 
 
     (ลงชื่อ)   ชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 



 
 


