
-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 

สมัยสำมัญท่ี 2/2561 ครั้งที่ 1 
วันที่  30  เมษำยน  2561 

ผู้มำประชุม 
ล ำดับ 

ที ่
ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์ ประธำนสภำฯ ชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์  
2 นำยวิจิตร  ลับไพรี รองประธำนสภำฯ วิจิตร  ลับไพรี  
3 นำยศักดิ์ชัย  อำจหำญ สมำชิก อบต. หมู่ 1 ศักดิ์ชัย  อำจหำญ  
4 นำยบุญเลิศ  พันธุ์พวง สมำชิก อบต. หมู่ 1 บุญเลิศ  พันธุ์พวง  
5 นำยปฐม  ละว้ำ สมำชิก อบต. หมู่ 2 ปฐม  ละว้ำ  
6 นำงศศิพร  กุลชยวณัฐ สมำชิก อบต. หมู่ 2 ศศิพร  กุลชยวณัฐ  
7 นำยกุญทณ  รุ่งสว่ำง สมำชิก อบต. หมู่ 3 กุญทณ  รุ่งสว่ำง  
8 นำยจรินทร์  ฟักข ำ สมำชิก อบต. หมู่ 4 จรินทร์  ฟักข ำ  
9 นำยประพันธ์  เหมือนเขียว สมำชิก อบต. หมู่ 4 ประพันธ์  เหมือนเขียว  

10 นำยรัฐพงษ์  โรจน์พวง สมำชิก อบต. หมู่ 5 รัฐพงษ์  โรจน์พวง  
11 นำยปรำโมทย์  กิ่งทัพหลวง สมำชิก อบต. หมู่ 5 ปรำโมทย์  กิ่งทัพหลวง  
12 นำยวันชัย  ตันตระวำนิชย ์ สมำชิก อบต. หมู่ 6 วันชัย  ตันตระวำนิชย ์  
13 นำยบุญชัย  หอชะเอม สมำชิก อบต. หมู่ 7 บุญชัย  หอชะเอม  
14 นำยศุภชัย  จงวัฒนำไพศำล สมำชิก อบต. หมู่ 7 ศุภชัย  จงวัฒนำไพศำล  
15 นำยบรรพต  จินมิน สมำชิก อบต. หมู่ 8 บรรพต  จินมิน  
16 นำยสมศักดิ์  เหมือนครุฑ สมำชิก อบต. หมู่ 8 สมศักดิ์  เหมือนครุฑ  
17 นำยสุพิศ   สืบอินทร์ สมำชิก อบต. หมู่ 9 สุพิศ   สืบอินทร์  
18 นำยจรูญ   คงดี สมำชิก อบต. หมู่ 9 จรูญ   คงด ี  
19 น.ส.ดำวสวรรค์  กำญจนสิงโต สมำชิก อบต. หมู่ 10 ดำวสวรรค์  กำญจนสิงโต  
20 นำยธงชัย  ชื่นชวน สมำชิก อบต. หมู่ 10 ธงชัย  ชื่นชวน  
21 นำยสุภำพ  รู้ระวัง สมำชิก อบต. หมู่ 11 สุภำพ  รู้ระวัง  
22 นำยสุรินทร์  รุ่งสว่ำง สมำชิก อบต. หมู่ 11 สุรินทร์  รุ่งสว่ำง  
23 นำยเปี๊ยก  วันเจริญสุข สมำชิก อบต. หมู่ 12 เปี๊ยก  วันเจริญสุข  
24 นำยแผน  ยิ้มใหญ่หลวง เลขำนุกำรสภำฯ แผน  ยิ้มใหญ่หลวง  
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับ 

ที ่
ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยสนอง  วิเศษสิงห์ นำยก อบต. สนอง  วิเศษสิงห์  
2 นำยเผด็จ  เชื้อทอง รองนำยก อบต. เผด็จ  เชื้อทอง  
3 นำยสุมิต  คิ้ววงศ์งำม รองนำยก อบต. สุมิต  คิ้ววงศ์งำม  
4 นำยทนงศักดิ์  บัวซ้อน เลขำนุกำรนำยก ทนงศักดิ์  บัวซ้อน  
5 นำงนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์ ปลัด อบต. นวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์  
6 นำงคุณทิพวัลย์  กองสุวรรณ์ ผอ.กองช่ำง คุณทิพวัลย์  กองสุวรรณ์  
7 นำงศริณยำ  โพธิ์บอน นักวิชำกำรคลัง ศริณยำ  โพธิ์บอน รก.ผอ.กองคลัง 
8 นำยไพรัช  เอ่ียมสำด ประชำชน ไพรัช  เอ่ียมสำด  
9 น.ส.อำรีย์  ทองนุ่ม หน.สป. อำรีย์  ทองนุ่ม  

10 นำงมนต์กวี  เลียงผำ นักพัฒนำชุมชน มนต์กวี  เลียงผำ  
11 นำยจักรพงษ์  คงเกตุ นักวิเครำะห์ จักรพงษ์  คงเกตุ  
12 น.ส.นภำพร  สรณะพิบูลย์ นักทรัพยำกรบุคคล นภำพร  สรณะพิบูลย์  
13 นำงณัฐศฺกำ  สำริดี เจ้ำพนักงำนธุรกำร ณัฐศกิำ  สำริดี  
14 น.ส.จรัสศรี  อมรสิริพงษ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร จรัสศรี  อมรสิริพงษ์  
15 น.ส.ศิวภรณ์  พรวิศณุกูล เจ้ำพนักงำนธุรกำร ศิวภรณ์  พรวิศณุกูล  
16 นำยโกวิทย์  เหมือนอ่ ำ นำยช่ำงโยธำ โกวิทย์  เหมือนอ่ ำ  
17 นำงอำรีรัตน์  ถำใหม่ นักวิชำกำรเงินฯ อำรีรัตน์  ถำใหม่  
18 น.ส.วรำงคณำ  บัวซ้อน เจ้ำพนักงำนพัสดุ วรำงคณำ  บัวซ้อน  
19 น.ส.กิ่งดำว  แซ่เฮง นักวิชำกำรจัดเก็บฯ กิ่งดำว  แซ่เฮง  
20 น.ส.เฉลิมศรี  ไข่สิงห์ทอง เจ้ำหน้ำที่กำรเงินฯ เฉลิมศรี  ไข่สิงห์ทอง  
21 น.ส.ศุภิสรำ  บุญนิ่ม ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน ศุภิสรำ  บุญนิ่ม  
22 น.ส.แคทรียำ  สมำนทรัพย์ ผู้ช่วยธุรกำร แคทรียำ  สมำนทรัพย์  
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เริ่มประชุมเวลำ  10.00 น. 
  นำยชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย  เป็นประธำนในที่
ประชุมได้กล่ำวเปิดประชุม และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้ามี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลบ่อพลอย สมัยสำมัญท่ี 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561  
 2.1 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย  

สมัยสำมัญท่ี 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561  
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ขอให้เพ่ือนสมำชิกช่วยดูก่อนที่ผมจะขอมติที่ประชุมในกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมว่ำมี
ประธำนสภำ  อะไรที่จะต้องแก้ไขเพ่ิมเติม สมำชิกท่ำนใดมีอะไรที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีผม 

ขอมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม  รับรอง    21   เสียง 
   ไม่ออกเสียง  -   เสียง 
   ลำ           -    เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
   3.1 เรื่อง  รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564) 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วน
ประธำนสภำฯ  ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวดที่ 6 ข้อ 28-29 ซึ่งได้ก ำหนด 

ไว้ว่ำ“ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ส ำหรับก ำหนดแนวทำง วิธีกำรและให้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
โดยให้รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นที่ได้ต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือเสนอต่อสภำท้องถิ่น 
คณะกรรมกำรท้องถิ่น และประกำศผลให้ประชำชนทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อยปีละสอง
ครั้ง ภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี และจะต้องปิดประกำศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน”  ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจงรำยละเอียดต่อไป 

นำงนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน ์ ตำมท่ีสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย ได้ก ำหนดสมัยประชุม เพ่ือติดตำม 
ปลัด อบต. และประเมินผลแผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564) และได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรต่ำง ๆ 

ไปแล้วนั้น และช่วงนี้อยู่ ในช่วงรักษำกำรณ์ตำมประกำศของ คสช.  ดังนั้นจึงใช้
คณะกรรมกำรชุดเดิม จึงขอรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสี่ปี 
 2561-2564 ประจ ำปีงบประมำณ 2561 รอบเดือนเมษำยน  ประกอบด้วย 4 ส่วน 
ดังนี้ 

 บทที่ 1 บทน ำ  โดยในส่วนของบทน้ ำประกอบไปด้วย 
  1.ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผล 
  2.จุดประสงค์ของกำรติดตำมและประมินผล 
  3.วิธีกำรติดตำมและประเมินผล 

 4.แบบรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
5.ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
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   บทที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
   วิสัยทัศน์ 

 “ต ำบลที่เน้นพัฒนำคุณภำพชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฟังเสียงของพ่ีน้อง
ประชำชน” 

   พันธกิจ 
    พันธกิจของกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย  
    1.จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก 
    2.ก ำจัดขยะมูลฝอย น้ ำเสีย และมลพิษทำงอำกำศ 
    3.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
    4.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
    5.ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม กำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
    6.ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
    7.คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    8.บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 

ของท้องถิ่น 
9.จัดให้มีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร 
10.จัดให้มีและบ ำรุงไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำง 
11.บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร 

จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 
1.กำรคมนำคมมีควำมสะดวกและรวดเร็ว 
2.ระบบประปำ ไฟฟ้ำ โทรศัพท์มีอย่ำงทั่งถึงและเพียงพอ 
3.ระบบระบำยน้ ำเพียงพอ 
4.ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปลอดจำกยำเสพติด 
5.ประชำชนมีอำชีพและมีรำยได้เพียงพอ 
6.ประชำชนมีสุขภำพอนำมัยที่แข็งแรง ปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บและมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีถ้วนหน้ำ 
7.สิ่งแวดล้อมปรำศจำกมลพิษ 
8.ประชำชนทุกระดับได้รับกำรศึกษำที่ทันสมัยและทั่วถึง 
9.ประชำชนได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและมีกำรติดต่อสื่อสำรที่ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา  
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 

1.กำรพัฒนำกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงแหล่งน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภค และเพ่ือ
กำรเกษตร 
2.กำรพัฒนำกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงบ ำรุงรักษำ เส้นทำงคมนำคมและก่อสร้ำง
ปรับปรุงท่อ และรำงระบำยน้ ำ 
3.กำรพัฒนำระบบไฟฟ้ำสำธำรณะและกำรจัดให้มีไฟฟ้ำใช้ครบทุกครัวเรือน 
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   ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 

1.กำรส่งเสริมสวัสดิกำรของผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ติดเชื้อเอดส์และกำรส่งเสริม
กิจกรรมของครอบครัว 
2.กำรส่งเสริมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
3.กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตโดยยึดหลักตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
4.กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
5.กำรพัฒนำส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
6.กำรป้องกันกำรเกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

   ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
    1.กำรพัฒนำก่อสร้ำงและปรับปรุงโรงเรียน ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนำ 

เด็กเล็ก อำคำรเอนกประสงค์ รั้ว และเครื่องเล่นเด็ก 
2.กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ 
3.กำรพัฒนำสนับสนุนอำหำรเสริมนม อำหำรกลำงวัน ทุนกำรศึกษำแก่เด็ก
นักเรียน 
4.กำรส่งเสริมกำรศึกษำทุกระดับ 
5.กำรส่งเสริมกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

   ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
    1.กำรพัฒนำอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปรับปรุงสภำพแวดล้อมให้มีควำมยั่งยืน 
    2.กำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง สนำมกีฬำ สวนสำธำรณะสวนสุขภำพสถำนที่พักผ่อน 
    หย่อนใจ 
    3.กำรพัฒนำด้ำนแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ให้มีควำมสวยงำม 
    สะอำดทำงสะดวกและมีควำมปลอดภัย 
   ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
    1.กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพและยกระดับรำยได้ 

2.กำรส่งเสริมเศรษฐกิจกำรพัฒนำกำรประกอบอำชีพ กลุ่มอำชีพและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

   ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
    1.กำรพัฒนำส่งเสริมประชำธิปไตย 
    2.กำรพัฒนำบุคลำกรและองค์กร 

3.กำรพัฒนำท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำครัฐ ภำคเอกชน
หน่วยงำนอื่น ๆ  
4.กำรพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรและกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำร 
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   บทที่ 3 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย ได้ด ำเนินกำรเพ่ือติดตำมและ

ประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 โดยเก็บข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรต่ำง ๆ ของทุกส่วนรำชกำร 
ทั้งข้อมูลในเชิงปริมำณและเอกสำรกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร 
และน ำมำสรุปเป็นภำพรวมของกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แบบที่ 1 กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค ำชี้แจง เป็นแบบประเมินตนเองในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท ำกำรประเมินและรำยงำนทุก ๆ ครั้ง หลังจำกที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์แล้ว 

ประเดน็การประเมิน 
มีการ

ด าเนนิงาน 
ไม่มีการ

ด าเนนิงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     
1 . มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
2 . มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
3 . มีกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเน่ืองสม่ ำเสมอ   
4 . มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
5 . มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
6 . มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแบบแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพฒันาท้องถิ่น    
7 . มีกำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำส ำคัญของท้องถิ่นมำจัดท ำฐำนข้อมูล   
8 . มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน   
9 . มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของท้องถิ่น )SWOT  (เพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำท้องถิ่น    
10 . มีกำรก ำหนดวิสัยทัศฯและภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับศักยภำพของท้องถิ่น   
11 . มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด   
12 . มีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน   
13 . มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น   
14 . มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ท่ีกำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ   
15 . มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของจังหวัด   
16 . มีกำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   
17 . มีกำรจัดท ำบัญชีกลุ่มโครงกำรในแผนยุทธศำสตร์   
18 . มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลแผนยุทธศำสตร์   

 
แบบที่ 2 แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค ำชี้แจง เป็นแบบติดตำมตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำยใต้
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี โดยมีก ำหนดระยะเวลำในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 
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ส่วนที่  ข้อมูลทั่วไป  1 
1.  ชื่อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย  อ ำเภอบ่อพลอย  จังหวัด
กำญจนบุรี 

2  . รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ  .25 ๖ 1 ) ครั้งที่ 1(  
ส่วนที่    2ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 25)๖ 1–25 ๖(4 
3 . จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี )25๖1 –  25๖4(  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

100 52,806,000.00 20 16,770,000.00 74 88,120,000.00 42 119,400,000.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิต 

44 10,628,200.00 44 10,628,200.00 44 10,628,200.00 44 10,628,200.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

23 4,592,800.00 22 4,492,800.00 21 4,392,800.00 22 5,892,800.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
สิ่งแวดล้อม 

22 5,770,000.00 10 1,370,000.00 14 3,920,000.00 10 1,370,000.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ 

11 946,000.00 11 946,000.00 12 996,000.00 11 946,000.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมือง
ที่ด ี

22 1,320,000.00 20 1,250,000.00 20 1,250,000.00 20 1,250,000.00 

รวม 222 76,063,000.00 127 35,457,000.00 185 109,307,000.00 149 139,487,000.00 

 
4 . โครงกำรที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2561  

จ ำนวน 44 โครงกำร งบประมำณ 5,935,000 บำท สำมำรถจ ำแนกตำม
ยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 12 3,600,000.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 11 680,000.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 4 200,000.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 4 550,000.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 2 75,000.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองที่ดี 11 830,000.00 

รวม 44 5,935,000.00 
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รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณ อบต .บ่อพลอย มีดังนี้  

อบต .บ่อพลอย   หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบตามข้อบัญญัติ 

1. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 2 (เส้นบึงอีหมันรอบบึง(  กองช่ำง 300,000.00 

2. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ ๗ (เส้นบ้ำนนำยสมสุข( กองช่ำง 300,000.00 

3. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล  .หมู่ที่ 11 (เส้นนำพะยำ ? บุงพะยอม( กองช่ำง 300,000.00 

4. โครงกำรขุดลอกสระน้ ำ หมู่ที่ 12 (กลุ่มบ้ำนนำยสมศักดิ ์ปลำบู่ทอง( กองช่ำง 300,000.00 

5. โครงกำรขยำยท่อลอดเหลีย่ม หมู่ที ่8 (เส้นหน้ำโรงเรียนบ้ำนหนองโพธิ ์ – ทำงแ ทรคเตอร์( กองช่ำง 100,000.00 

6. โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหอถังเหล็ก หมู่ที่ 9 (กลุ่มบ้ำนนำยคนึง สืบอนิทร์( กองช่ำง 300,000.00 

7. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่8 (เส้นบ้ำนหนองโพธิ์( กองช่ำง 500,000.00 

8. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่6 (เส้นวัดหนองเตียน – บ้ำนป้ำบัวลอย(  กองช่ำง 300,000.00 

9. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่5 (เส้นศำลำเอนกประสงค์ – บ้ำนนำย
เฉลิม(  

กองช่ำง 300,000.00 

10. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (เส้นบ้ำนบึงหัวแหวน( กองช่ำง 300,000.00 

11. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เส้นท่ำว้ำ – เช่ือมต่อนำพะยำ(  กองช่ำง 300,000.00 

12. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (เส้นบ้ำนสำรวัตรท้ิง( กองช่ำง 300,000.00 

13. โครงกำรซ่อมแซมบ้ำนผู้สูงอำยแุละบ้ำนผู้ด้อยโอกำส ส ำนักปลัด 200,000.00 

14. โครงกำรจัดกิจกรรมสร้ำงสำยสัมพนัธ์ครอบครัวในชุมชนต ำบลบ่อพลอย ส ำนักปลัด 30,000.00 

15. โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยำวชน ส ำนักปลัด 30,000.00 

16. โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติดหมู่บ้ำนในต ำบลบ่อพลอย ส ำนักปลัด 40,000.00 

17. โครงกำรอบรมเยำวชนห่ำงไกลยำเสพติด ส ำนักปลัด 40,000.00 

18. โครงกำรน่ำรักอย่ำงไทยจิตใจงดงำม ส ำนักปลัด 10,000.00 

19. โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำท้องถิน่ สัมพันธ์ต้ำนยำเสพติด ส ำนักปลัด 150,000.00 

20. โครงกำรจัดกิจกรรมหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพยีง ส ำนักปลัด 30,000.00 

21. โครงกำรอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน )อปพร (.ต ำบลบ่อพลอย  ส ำนักปลัด 100,000.00 

22. โครงกำรรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหำจรำจรและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกำล ส ำนักปลัด 30,000.00 

23. โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบ คุมโรคติดต่อ ส ำนักปลัด 20,000.00 

24. โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำต ิ ส ำนักปลัด 30,000.00 

25. โครงกำรส่งเสริมวัฒนธรรมต ำบล ส ำนักปลัด 20,000.00 

26. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชวีิตผู้สูงอำยุชีวิตสดใสผู้สูงวัยสุขสันต์ ส ำนักปลัด 100,000.00 

27. โครงกำรส่งเสริมกำรศึกษำและกำรป้องกันยำเสพติด ส ำนักปลัด 50,000.00 

28. โครงกำรหมู่บ้ำนนำ่อยูห่น้ำบำ้นน่ำมอง ส ำนักปลัด 20,000.00 

29. โครงกำรท้องถิ่นไทยรวมใจภกัดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ ส ำนักปลัด 10,000.00 



-9- 
30. โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียวภำยในต ำบลหรืออ ำเภอ ส ำนักปลัด 20,000.00 

31. โครงกำรต ำบลไร้มลพิษ รณรงค์คัดแยกขยะต้นทำง ส ำนักปลัด 500,000.00 

32. โครงกำรจัดกำรฝึกอบรมทักษะกำรประกอบอำชีพตำมถนัด ส ำนักปลัด 40,000.00 

33. โครงกำรศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรเกษตรประจ ำต ำบล ส ำนักปลัด 35,000.00 

34. โครงกำรศึกษำดูงำนของผู้น ำทอ้งถิ่นพนักงำนส่วนต ำบลและพนกังำนจ้ำง ส ำนักปลัด 600,000.00 

35. โครงกำรจัดเวทีประชำคม เพื่อจัดท ำแผนพัฒนำของต ำบล ส ำนักปลัด 20,000.00 

36. โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติเพื่อเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ ส ำนักปลัด 20,000.00 

37. โครงกำรอุดหนุนศูนย์ขอ้มูลข่ำวสำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของ อปท. ส ำนักปลัด 30,000.00 

38. โครงกำรอุดหนุนด ำเนินงำนตำมภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี  ส ำนักปลัด 5,000.00 

39. โครงกำรอุดหนุนจัดงำนพธิ ีงำนประเพณี และวัฒนธรรม อ ำเภอบ่อพลอย  ส ำนักปลัด 30,000.00 

40. โครงกำรอุดหนุนกำรจัดงำนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  ส ำนักปลัด 25,000.00 

41. โครงกำรอุดหนุนสงเครำะห์ผู้ด้อยโอกำส และผู้ยำกไร้ของกิ่งกำชำดอ ำเภอบ่อพลอย  ส ำนักปลัด 20,000.00 

42. โครงกำรอุดหนุนพัฒนำส่งเสริมกำรศึกษำสำธิตกำรเรียนรู้สู่วิถีชวีิตตำมแนวปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส ำนักปลัด 10,000.00 

43. โครงกำรกำรจัดงำนพธิีถวำยดอกไม้จันทน์ในงำนพระรำชพิธถีวำยพระเพลงิพระบรมศพ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

ส ำนักปลัด 60,000.00 

44. โครงกำรตรวจสอบทบทวนแนวเขตต ำบลและที่สำธำรณประโยชน์ กองช่ำง 10,000.00 

รวม 5,935,000.00 

 
5 . รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 2561  

อบต .บ่อพลอย  ที่มีกำรก่อหนี้ผูกพัน /ลงนำมในสัญญำ มีดังนี้   

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 2 (เส้นบึงอีหมันรอบบึง(  300,000.00 299,000.00 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

โครงกำรขุดลอกสระน้ ำ หมู่ที่ 12 (กลุ่มบ้ำนนำยสมศักดิ ์ปลำบู่ทอง( 300,000.00 299,000.00 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหอถังเหล็ก หมู่ที่ 9 (กลุ่มบ้ำนนำยคนึง    
สืบอินทร(์ 

300,000.00 300,000.00 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เส้นท่ำว้ำ - เช่ือมต่อนำ
พะยำ(  

300,000.00 299,000.00 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยำวชน 30,000.00 30,000.00 

6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำตำ้นยำเสพติดหมู่บ้ำนในต ำบลบ่อพลอย 40.000.00 30.043.33 

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหำจรำจรและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกำล 30,000.00 16,8000.00 



8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี

โครงกำรอุดหนุนจัดงำนพิธ ีงำนประเพณี และวัฒนธรรม อ ำเภอบ่อพลอย  30,000.00 30,000.00 

9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี

โครงกำรอุดหนุนสงเครำะห์ผู้ด้อยโอกำส และผู้ยำกไร้ของกิ่งกำชำดอ ำเภอ
บ่อพลอย  

20,000.00 20,000.00 

10. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี

โครงกำรกำรจัดงำนพธิีถวำยดอกไม้จันทน์ในงำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิง
พระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

60,000.00 60,000.00 

รวม 1.303.,33.33 

 
 .6การใช้จ่ายงบประมาณ 
    อบต .บ่อพลอย มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรตำม
ข้อบัญญัติงบประมำณ โดยได้มีกำรก่อหนี้ผูกพัน  /ลงนำมในสัญญำ  รวม 10 
โครงกำร จ ำนวนเงิน 1,393,700 บำท มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ จ ำนวน     
6 โครงกำร จ ำนวนเงิน 983,700 ล้ำนบำท สำมำรถจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์  
ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 4 1,197,000.00 3 897,000.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 3 86,700.00 3 86,700.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองที่ดี 3 110,000.00 0 0.00 

รวม 10 1,393,700.00 6 983,700.00 

 

ส่วนที่  4  ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
1  . โครงกำรที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำประจ ำปีมีจ ำนวนมำก  แต่งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีมีจ ำนวนจ ำกัด  ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรโครงกำรได้ทุก
โครงกำรและทุกยุทธศำสตร์ 

2  . เงินอุดหนุนทั่วไปได้รับกำรจัดสรรมีจ ำนวนน้อยลง  ท ำให้มีงบประมำณไม่
เพียงพอในกำรด ำเนินโครงกำร 

3  . มีกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยไว้แต่ไม่ได้ด ำเนินกำร   
 

ส่วนที่  5  ข้อเสนอแนะ 
1  . ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำประจ ำปี  ควรจะน ำโครงกำรที่เป็นปัญหำและควำม

ต้องกำรของประชำชนที่ต้องกำรกำรแก้ไขเร่งด่วนมำบรรจุไว้เท่ำที่จ ำเป็นเพ่ือให้
สำมำรถจัดสรรงบประมำณด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วนทุกโครงกำร 

2  . โครงกำรใดที่ไม่มีควำมจ ำเป็นหรือไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้สมควรยกเลิก
หรือไม่บรรจุโครงกำรไว้ในแผนพัฒนำประจ ำปี  เพ่ือผลกำรด ำเนินกำรประจ ำปี
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น 
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แบบที่ 3 แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์ที่
ก ำหนดไว้ และมีก ำหนดระยะเวลำในกำรรำยงำนปีละ 2 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุด
ปีงบประมำณ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย  
2. วัน/เดือน/ปีที่รำยงำน    เมษำยน ) 2561รอบท่ี (1 
ส่วนที่  2  ข้อมูลทั่วไป  
3. ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผน และจ ำนวนโครงกำรที่
ได้ปฏิบัติ   

  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏ 
อยู่ในแผน 

ที่ได้ปฏิบัติ ร้อยละ 

๑  .โครงสร้ำงพื้น ฐำน 100 4 4.00 

2 . ด้ำนคุณภำพชีวิต 44 3 6.81 

3.  ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมท้องถิ่น 23 - - 

4.  ด้ำนสิ่งแวดล้อม 22 - - 

5.  ด้ำนเศรษฐกิจ 11 - - 

6.  ด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 22 3 13.63 
รวม 222 13 4.03 

 
คำดว่ำในปีงบประมำณนี้ อบต.น่ำจะปีรำยได้เข้ำมำมำกกว่ำเกิมเพรำะเป็นปี
ส ำรวจที่ดินใหม่และกำรจัดเก็บภำษีโรงไฟฟ้ำชีวมวลทำงเรำก็จะด ำเนินกำร
จัดเก็บให้เป็นระบบมำกขึ้น 

นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพัน  ตำมท่ีปลัด อบต.ได้ชี้แจงรำยละเอียด เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล 
ประธำนสภำฯ   แผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564) มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่ 
มติที่ประชุม   รับทรำบ 
    3.2 เรื่อง  ขอความเห็นชอบการขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ 
นำยชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์ ขอเชิญคุณไพรัช  เอี่ยมสะอำด  ผู้ประกอบกำรได้ชี้แจงรำยละเอียด 
ประธำนสภำฯ 
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นำยไพรัช  เอี่ยมสะอำด  กล่ำวสวัสดีทุกท่ำน เนื่องจำกกระผมได้ยื่นเอกสำรขออนุญำตก่อสร้ำงโรงเรือน 
ผู้ประกอบกำร เลี้ยงไก ่จ ำนวน  10 ไร่ ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้ำนเขำเขียว ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย 

จ.กำญจนบุรี  และได้ท ำประชำคมกับทำงหมู่บ้ำน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 
เมษำยน 2561  ซึ่งทำงหมู่บ้ำนก็มีมติเห็นชอบตำมเอกสำรที่ได้ยื่นกับทำง 
อบต.บ่อพลอยไปแล้วนั้น 

นำงนวรัตน์  รังสีชุติพัฒน์ ตำมท่ีคุณไพรัช เอ่ียมสะอำด ผู้ประกอบกำร ได้ชี้แจงกำรขออนุญำตก่อสร้ำง 
ปลัด อบต.บ่อพลอย โรงเรือนเลี้ยงไก่  ขนำดกว้ำง 22 X 120 จ ำนวน 10 หลัง  บนพ้ืนที่   

น.ส.3 ก. เลขที่ 1206 เล่ม 13 ก หน้ำ 6 เลที่ดิน 202 หมู่ 3 ต.ห้วยกระเจำ 
อ.ห้วยกระเจำ จ.กำญจนบุรี จ ำนวนเนื้อที่  65  ไร่  1 งำน 84  ตำรำงวำ  
โดยได้ตรวจสอบเอกสำรสิทธิ์ที่ดินดังกล่ำวขึ้นอยู่กับหมู่ 9 ต.บ่อพลอย  
อ.บ่อพลอยในปัจจุบัน ซึ่งทำงทหำรได้ออกหนังสือรับรองมำแล้ว  และได้
ตรวจสอบเอกสำรที่ใช้ในกำรประกอบกำรขออนุญำตก่อสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงไก่ 
อย่ำงครบถ้วนพร้อมกับมีกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำนเรียบร้อยแล้ว 

นำยสนอง  วิเศษสิงห์  ตำมท่ี ปลัด อบต.และคุณไพรัช  เอี่ยมสะอำด ได้ชี้แจงมำกระผมก็ได้ตรวจสอบ 
นำยก อบต. เอกสำรต่ำง ๆ และแบบกำรก่อสร้ำงเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ครบถ้วน จึงขอให้

สภำ ฯ แห่งนี้ได้พิจำรณำ 
นำยจรูญ  คงดี ในส่วนของกำรก่อสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงไก่ไม่มีปัญหำ แต่ถ้ำต่อไปฟำร์มส่งกลิ่น 
ส.อบต. หมู่ 9 เหม็นกต็่อด ำเนินกำรแก้ไขให้ด้วย 
นำยบุญชัย  หอชะเอม ในกำรขอสร้ำงฟำร์มย่อมมีผลกระทบตำมมำ ยกตัวอย่ำง โรงไฟฟ้ำชีวมวล 
ส.อบต.หมู่ 7 ขณะนี้เริ่มส่งกลิ่น ฟำร์มไก่ก็เช่นกัน ทำงฟำร์มควบคุมได้โดยกำรน ำมูลไก่ใส่ในไร่ 

ซึ่งจะท ำให้แมลงวันเพิ่มขึ้น ก็ขอให้ท่ำนได้พิจำรณำ 
นำยไพรัช  เอ่ียมสะอำด ในส่วนของที่ดินกระผมได้ตรวจสอบกับกรมที่ดินและรับโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ผู้ประกอบกำร ทำงทหำรก็ได้ติดตำมเรื่องเรียบร้อยไม่มีปัญหำ 
นำยชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์ เกี่ยวกับเรื่องกำรขออนุญำตก่อสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงไก่ หมู่ที่ 9 ต.บ่อพลอย  
ประธำนสภำฯ อ.บ่อพลอย มีสมำชิกท่ำนใดสอบถำมหรือไม่ถ้ำไม่มี จะขอมติที่ประชุมในกำร

เห็นชอบ ให้ก่อสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงไก่  
มติที่ประชุม     เห็นชอบ      21    เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    -      เสียง 
    ลำ             -        เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4  กระทู้ถาม 

นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์  มีสมำชิกท่ำนใดต้องกำรที่จะซักถำมหรือให้ผู้บริหำรชี้แจง ขอให้ท่ำนเสนอ 
ประธำนสภำฯ ด้วยครับ 
นำยบรรพต  จินมิน กล่ำวสวัสดีทุกท่ำน  กระผมขอเสนอแนะให้มีกำรลอกห้วยเนื่องจำกฤดูฝนน้ ำ

ไหลหลำกล้นล ำห้วยท่วมถนนเข้ำ หมู่ 8 ท ำให้ถนนพังช ำรุดเสียหำยจึงอยำกให้
มีกำรลอกล ำห้วยเพ่ือให้ให้น้ ำระบำยได้เร็ว น้ ำจะได้ไม่ไหลข้ำมทำงซึ่งเป็นเหตุ
ท ำให้ถนนพัง 

นำยวันชัย  ตันตระวำนิชย์ กล่ำวสวัสดดีทุกท่ำน กระผมก็มีปัญหำเดียวกันกับ หมู่ 8 คือ น้ ำไหลข้ำมทำง 
ส.อบต.หมู่ 6 ท่อลอดเหลี่ยมท ำให้น้ ำกัดเซำะถนนเสียหำยเช่นกัน 
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นำยบุญชัย  หอชะเอม กล่ำวสวัสดีทุกท่ำน กระผมขอเสนอแนะถ้ำเอกภำพถ่ำยทงอำกำศมำดูว่ำจุดไหน 
ส.อบต.หมู่ 7 มี ล ำห้วย คลอง หรือแหล่งน้ ำธรรมชำติบ้ำง ก็สำมำรถท ำได้แต่ถ้ำไม่มีก็จะไป

ผ่ำนไร่ของชำวบ้ำนซึ่งยำกท่ีจะท ำ ต้องดูว่ำต้นน้ ำมำจำกไหน 
นำยสุรินทร์  รุ่งสว่ำง กล่ำวสวัสดีทุกท่ำน  กระผมขอให้ทำง อบต.เข้ำส ำรวจถนนพังช ำรุดเสียหำย 
ส.อบต. หมู่ 11 เนื่องจำกฝนตกน้ ำขังเป็นหลุมเป็นบ่อให้ช่วยปรับปรุงซ่อมแซมด่วน 
นำยสนอง  วิเศษสิงห์ ขอบคุณท่ำนสมำชิก ทุกท่ำนครับ ส ำหรับเรื่องของ ท่ำน อบต. บรรพต  จินมิน 
นำยก อบต. ทำง อบต.จะลงส ำรวจพ้ืนที่เพ่ือดูว่ำจะแก้ไขอย่ำงไรแล้วนัดผู้ใหญ่บ้ำน และรอง

สุมิต เพ่ือปรึกษำหำรือต่อไป และข้อเสนอแนะของท่ำน ส.อบต.ที่ได้เสนอมำ
ทำง อบต.จะด ำเนินกำรให้กองช่ำงลงพ้ืนที่ส ำรวจเพ่ือหำแนวทำงด ำเนินกำร
แก้ไขเช่นกัน 

นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ต่อไปเป็น ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  ฝ่ำยบริหำรชี้แจง 
ประธำนสภำฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 0 เรื่องอ่ืน ๆ  
 เรื่องท่ี 1  โครงการอบรม-ศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 
 ผู้สูงอายุต าบลบ่อพลอย 
นำงนวรัตน์  รังสีชุติพัฒน์ ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำร 
ปลัด อบต. จัดท ำโครงกำรอบรม-ศึกษำดูงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ

ต ำบลบ่อพลอย จำกกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำกำญจนบุรี ในกิจกรรมศึกษำดูงำน
ชุมชนที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมแนวทำงพระรำชด ำริ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

 1.เพ่ือฝึกอบรมพัฒนำกำรส่งเสริมให้ผุ้สูงอำยุในต ำบลให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีทั้ง
ร่ำงกำยและจิตใจ 

 2.เพ่ือเป็นกำรสร้ำงเวทีกำรเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ สร้ำงกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมพัฒนำอำชีพส ำหรับผุ้สู งอำยุ  และศึกษำดูงำนชุมชนที่ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมแนวทำงพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. เพ่ือให้ผู้สูงอำยุเห็นควำมส ำคัญของกำรดูแลสุขภำพตนเอง และส่งเสริมให้มี
กำรดูแลซึ่งกันและกันภำยในกลุ่ม มีควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตน สร้ำงระบบ
ภูมิคุ้มกัน และลดควำมเสี่ยงต่อกำรเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นอันส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชำติ 

 โดยมีกำรจัดกิจกรรมในวันที่ 5 พฤษภำคม 2561 ตำมก ำหนดกำรดังนี้ 
 เวลำ 05.30 น. ลงทะเบียน 
 เวลำ 09.30 น. ฟังบรรยำยสรุป อบต.เกำะเกร็ด จ.นนทบุรี 
 เวลำ 13.00 น. กลุ่มอำชีพสหกรณ์ศิลป์ประดิษฐ์ 
 เวลำ 15.00 น. กลุ่มกำรท ำหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผำ 
 สมำชิก อบต.ท่ำนใดสนใจจะร่วมโครงกำรขอให้แจ้งชื่อที่นักพัฒนำชุมชนได้ 
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 เรื่องท่ี 2  การขอมีบัตรคนพิการ 
 ฝำกท่ำน ส.อบต.ทุกหมู่บ้ำน  ให้ช่วยแจ้งคนพิกำรในหมู่บ้ำนของท่ำนที่ยังไม่มี

บัตรให้พำไปท ำบัตรคนพิกำรและขอใบรับรองแพทย์จำก รพ.ด้วย 
 เรื่องท่ี 3  เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 เนื่องจำกขณะนี้ ได้ เกิดระบำดของโรคพิษสุนัขบ้ำ ทำง อบต.มีแผนกำร

ด ำเนินกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำรำยละเอียดจะแจ้งให้ทรำบต่อไป 
 เรื่องท่ี 4 การระบาดของโรคไข้เลือดออก 
 เนื่องจำกได้มีกำรระบำดของโรคไข้เลือดออกหนักมำก ถ้ำหมู่ ใดมีผู้ป่วย

ไข้เลือดออกให้แจ้ง อบต.โดยด่วนเพ่ือจะได้เข้ำไปฉีดพ่นหมอกควันก ำจัดยุงลำย
ต่อไป 

 เรื่องท่ี 0 การก าหนดเปิดรับสมัครโรงเรียนผู้สูงอายุรอบใหม่ 
 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  2 กรกฏำคม ถึง วันที่ 10 กรกฎำคม 2561  
 รำยละเอียดสอบถำมนักพัฒนำชุมชนได้  ช่วยประชำสัมพันธ์แจ้งให้ผู้สนใจ

ทรำบด้วย 
 เรื่องท่ี 6 การสร้างบ้านของประชาชน   
 ได้ท ำกำรขอที่ดินจำกนำยกเทศบำลบ่อพลอย จ ำนวน 89 หลัง  
นำยบุญชัย  หอชะเอม ขอเสนอแนะเรื่องกำรฉีดพ้นหมอกควัน ควรจะต้องท ำกำรฉีดซ้ ำใน 7 วัน  
ส.อบต. หมู่ 7 และบุคลำกรในกำรฉีด ทำง อบต.น่ำจะจ้ำงคนฉีด 
นำงนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์ กำรพ้นหมอกควัน จะแยกเป็น 2 กรณี คือถ้ำปกติเรำจะฉีด ปีละ 4 ครั้ง  
ปลัด อบต. แต่ถ้ำไม่ปกติด คือ ถ้ำเกิดโรคระบำดหนักเรำจะต้องฉีดภำยใน 24 ชม. ในส่วน

ของผู้รับจ้ำงฉีดพ้นหมอกควันถ้ำมีผู้รับจ้ำงทำง อบต.จะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
ต่อไป 

นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ประธำนสภำฯ บ่อพลอยทุกท่ำน และหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกส่วนที่ เข้ำร่วมประชุมครับ 

ขอบคุณครับ 
 

ปิดประชุมเวลา  12.10  น. 
 

        ลงชื่อ     ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
(นำยแผน   ยิ้มใหญ่หลวง) 

    เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ลงชื่อ  ดำวสวรรค์  กำญจนสิงโต    ผู้ตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
        (นำงสำวดำวสวรรค์  กำญจนสิงโต) 

    สมำชิกฯหมู่ท่ี 10 
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  ลงชื่อ            ศศิพร  กุลชยวณัฐ        .ผู้ตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
          (นำงศศิพร  กุลชยวณัฐ) 

        สมำชิกฯหมู่ท่ี 2 
 
 

ลงชื่อ         ศุภชัย  จงวัฒนำไพศำล       ผู้ตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
     (นำยศุภชัย  จงวัฒนำไพศำล) 

   สมำชิกฯ หมู่ที่ 7 
 
 

ลงชื่           ชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์      ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม 
          (นำยชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์) 

              ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
  คณะกรรมกำรฯ ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย สมัยสำมัญ  
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว  
 
 

     (ลงชื่อ)     ประธำนกรรมกำรฯ 
         (นำงสำวดำวสวรรค์  กำญจนสิงโต) 
      สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย หมู่ที่ 10 
 
 

     (ลงชื่อ        กรรมกำร 
              (นำงศศิพร  กุลชยวนัฐ) 
       สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย หมู่ที่ 2 
 
 

     (ลงชื่อ          กรรมกำร 
           (นำยศุภชัย  จงวัฒนำไพศำล) 
       สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย หมู่ที่ 7 
 
 
 
     (ลงชื่อ)          ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม 
             (นำยชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์) 
        ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 
 
 
 
 
 



 
  

 
 


