
-สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลบ่อพลอย 

สมัยสามัญที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2564 
วันที่  14  มิถุนายน  2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนตำบลบ่อพลอย 

ผู้มาประชุม 
ลำดับ 

ที่ 
ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายวิจิตร  ลับไพร ี รองประธานสภาฯ วิจิตร  ลับไพร ี  
2 นายศักดิ์ชัย  อาจหาญ สมาชิก อบต. หมู่ 1 ศักดิ์ชัย  อาจหาญ  
3 นายปฐม  ละว้า สมาชิก อบต. หมู่ 2 ปฐม  ละว้า  
4 นางศศิพร  กุลชยวณัฐ สมาชิก อบต. หมู่ 2 ศศิพร  กุลชยวณัฐ  
5 นายกุญทณ  รุ่งสว่าง สมาชิก อบต. หมู่ 3 กุญทณ  รุ่งสว่าง  
6 นายจรินทร์  ฟักขำ สมาชิก อบต. หมู่ 4 จรินทร์  ฟักขำ  
7 นายรัฐพงษ์  โรจน์พวง สมาชิก อบต. หมู่ 5 รัฐพงษ์  โรจน์พวง  
8 นายปราโมทย์  กิ่งทัพหลวง สมาชิก อบต. หมู่ 5 ปราโมทย์  กิ่งทัพหลวง  
9 นายวันชัย  ตันตระวานิชย์ สมาชิก อบต. หมู่ 6 วันชัย  ตันตระวานิชย์  

10 นายบุญชัย  หอชะเอม สมาชิก อบต. หมู่ 7 บุญชัย  หอชะเอม  
11 นายศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล สมาชิก อบต. หมู่ 7 ศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล  
12 นายบรรพต  จินมิน สมาชิก อบต.หมู่ 8 บรรพต  จินมิน  
13 นายสมศักดิ์  เหมอืนครุฑ สมาชิก อบต. หมู่ 8 สมศักดิ์  เหมือนครุฑ  
14 นายสุพิศ   สืบอินทร ์ สมาชิก อบต. หมู่ 9 สุพิศ   สืบอินทร ์  
15 นายจรูญ  คงด ี สมาชิก อบต. หมู่ 9 จรูญ  คงด ี  
16 น.ส.ดาวสวรรค์ กาญจน

สิงโต 
สมาชิก อบต. หมู่ 10 ดาวสวรรค์  กาญจนสิงโต  

17 นายธงชัย  ช่ืนชวน สมาชิก อบต. หมู่ 10 ธงชัย  ช่ืนชวน  
18 นายสุภาพ  รู้ระวัง สมาชิก อบต. หมู่ 11 สุภาพ  รู้ระวัง  
19 นายสุรินทร์  รุ่งสว่าง สมาชิก อบต. หมู่ 11 สุรินทร์  รุ่งสว่าง  
20 นายเปี๊ยก  วันเจริญสุข สมาชิก อบต.หมู่ 12 เปี๊ยก  วันเจริญสุข  
21 นายแผน  ยิ้มใหญ่หลวง เลขานุการสภาฯ แผน  ยิ้มใหญ่หลวง  

 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
ลำดับ 

ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ประธานสภาฯ  ชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ลาป่วย 
2 นายบุญเลิศ พันธ์ุพวง สมาชิก อบต.หมู่ 1 บุญเลิศ พันธ์ุพวง ลาป่วย 
3 นายประพันธ์ เหมือนเขียว สมาชิก อบต. หมู่ 4 ประพันธ์ เหมือนเขียว 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 เลขานุการนายกฯ ทนงศักดิ์  บัวซ้อน  
5 นางนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน ์ ปลัด อบต. นวรัตน์ รังสีชุติพฒัน ์  
6 น.ส.จริยา  ช่ืนชมน้อย ผู้อำนวยการกองคลงั จริยา  ช่ืนชมน้อย  
7 นายบัญชา  ดะวิบูลย ์ หัวหน้าสำนักปลัด บัญชา  ดะวิบูลย ์  
8 นางมนต์กวี  เลียงผา นักพัฒนาชุมชน มนต์กวี  เลียงผา  
9 นางณัฐศิกา  สาริด ี เจ้าพนักงานธุรการ ณัฐศิกา  สาริดี  

10 น.ส.ศิวภรณ์  พรวิศณุกูล เจ้าพนักงานธุรการ ศิวภรณ์  พรวิศณุกูล  
11 น.ส.ปุณญมาศ  โพธ์ิทอง นักวิชาการศึกษา ปุณญมาศ  โพธ์ิทอง  
12 น.ส.นันทวัน  จันทร์สอน นักวิเคราะห์ฯ นันทวัน  จันทร์สอน  
13 นายอัครเดช  รัตนวรรณ เจ้าพนักงานป้องกันฯ อัครเดช  รัตนวรรณ  
14 นายโกวิทย์  เหมือนอ่ำ นายช่างโยธา โกวิทย์  เหมือนอ่ำ  
15 น.ส.จรสัศรี อมรสริิพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ จรสัศรี อมรสริิพงษ์  
16 นางอารรีัตน์  ถาใหม่ นักวิชาการเงินและบญัชี อารีรัตน์  ถาใหม ่  
17 นางศริณยา  โพธ์ิบอน นักวิชาการคลัง ศริณยา  โพธ์ิบอน รก.ผอ.กองคลงั 
18 น.ส.วรางคณา  บัวซ้อน เจ้าพนักงานพสัด ุ วรางคณา  บัวซ้อน  
19 น.ส.กิง่ดาว  แซ่เฮง นักวิชาการจัดเก็บ กิ่งดาว  แซ่เฮง  
20 นางเฉลมิศรี  ไข่สิงหท์อง เจ้าหน้าที่การเงิน เฉลิมศรี  ไข่สิงห์ทอง  

 

 

 

 

 

 

 



-3- 

เริ่มประชุม เวลา 10.00  น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อม นายแผน  ยิ้มใหญ่หลวง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
บ่อพลอย ได้กล่าวเชิญ นายวิจิตร  ลับไพรี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ทำหน้าที่แทน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วจึงเข้าสู่วาระการ
ประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายวิจิตร ลับไพรี  1.1 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 
รองประธานสภาฯ   สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 
ทำหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
    1.2 นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
    บ่อพลอย ขอลาป่วย 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 1.3 แนะนำข้าราชการโอน (ย้าย) 1 ตำแหน่ง   ขอเชิญแนะนำตัวด้วยครับ 
นางสาวนันทวัน  จันทร์สอน กล่าวสวัสดีและแนะนำตัว ช่ือ น.ส.นันทวัน จันทร์สอน ตำแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โอน (ย้าย) มาจากเทศบาลตำบลไทรโยค  
    อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
นายวิจิตร ลับไพรี  2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      
รองประธานสภาฯทำหน้าที่  บ่อพลอย สมัยสามัญที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 15  
ประธานสภาฯ   กุมภาพันธ์  2564  
นายวิจิตร ลับไพรี  ขอเชิญให้เลขานุการสภา อบต.ช่วยช้ีแจงด้วยครับ 
รองประธานสภาฯทำหน้าที่ 
ประธานสภาฯ 
นายแผน ยิ้มใหญ่หลวง  เรียนประธานสภาฯ นายก อบต.รองนายก ปลัด อบต. ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการฯ   อบต.บ่อพลอย พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การ
    บริหารส่วนตำบลบ่อพลอยทุกท่าน จากรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ
    ที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ที่ส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ช่วยดูก่อนที่ผมจะ
    ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไข  
    เพิ่มเติม ท่านใดมีอะไรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมถ้าไม่มีผมจะขอรับรองรายงาน 
    การประชุมครั้งที่แล้วท่านใดเห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
    แล้วขอให้ท่านยกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม รับรอง    19   เสียง 
    ไม่รับรอง     -    เสียง 
    งดออกเสียง    2    คน (รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 
    ลาการประชุม    3    เสียง (ประธานสภาฯ 1 คน)(สมาชิกสภาฯ 2 คน) 
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ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม  

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายวิจิตร ลับไพรี  5.1 เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  
รองประธานสภาฯทำหน้าที่แทน เพิ่มเติม ฉบับที่ 4  
นายวิจิตร ลับไพรี  ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
รองประธานสภาฯทำหน้าที่แทน 
ประธานสภาฯ 
นายสนอง วิเศษสงิห ์  เรียนประธานสภาฯ รองนายก  ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าสว่นราชการ
นายก อบต.   วันน้ีเป็นการประชุมสมัยสามญัที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อการพจิารณา
    ร่างแผนพัฒนาทอ้งถ่ินเพือ่เตรียมจัดทำข้อบญัญัติประจำปงีบประมาณ พ.ศ.
    2565 ซึ่งสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลบ่อพลอย จะตอ้งช่วยกันพิจารณา
    ร่างและให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน และประกาศใช้ต่อไป 
    จากนั้นจะนำโครงการไปบรรจลุงในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
    2565  ดังนั้น วันน้ีจึงมีการพจิารณาร่างแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 2 ฉบับ ดังนี ้
    1. การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ ่มเติม    
    ฉบับที่ 4  
  2. การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570ในส่วนของ

รายละเอียดขอเชิญปลัด อบต.ช้ีแจงรายละเอียด 
นางนวรัตน์  รังสีชุติพัฒน์  เรียนประธานสภาฯ นายก อบต.คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน
ปลัด อบต.   การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม  
    ฉบับที่ 4 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
 2559 และแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ ่น ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นเพื ่อเป็นแนว
ทางการพ ัฒนาท้องถ ิ ่นโดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไขเพิ ่มเติม หรือ
 เปลี ่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตาม
 ระเบียบนี้ 

     ข้อ 22เพื่อประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
    อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้ดำเนินการตาม
    ข้ันตอนดังนี ้
     (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดทำร่าง
    แผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาพร้อมเหตุผลและ
    ความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
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     (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
    ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง
    แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม
    มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
    พ.ศ.2537 ด้วย 

  ข้อ 22/1 เพ ื ่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี ่ยนแปลง
 แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับ
 องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา 

   ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลีย่นแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน
 ที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และ
 นโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับ
 องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่เพ ิ ่มเติมหรือ
 เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา  
  เมื ่อแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่เพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลงได้รับความ
 เห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ 
 พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบล     บ่อ
พลอยได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น 

   เนื่องจากในปัจจุบนัแผนพัฒนาท้องถ่ินมีการเปลี่ยนแปลงและ
 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 จะต้องมีการจัดทำข้อบัญญตัิงบประมาณ
 รายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 และการที่เราได้มีการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
 การพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนา
 ท้องถ่ิน เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ตามอำนาจหน้าที ่เพื ่อแก้ไขปัญหาความ
 เดือดร้อนเร่งด่วนให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมาก
 ที่สุด และเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดทำ
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 บอ่พลอย เพื่อให้ สามารถแก้ปัญหาความจำเป็นทันต่อสถานการณ์ใน 
 ปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไปโดยทาง
สำนักปลัด อบต.บ่อพลอย จึงทำหนังสือถึงผู้นำทุกหมู่บ้านให้ดำเนินการ
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
มาเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงลงในแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ซึ่งใน
ปีนี้ไม่ได้ออกทำประชาคม เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรับโคโรนา 
2019(โควิด-19) ต่อไปขอให้สมาชิก อบต.ทุกท่านได้ตรวจสอบโครงการใน
 เอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านไปแล้วนั้นอีกครั้งว่าโครงการในหมู่ของท่าน 
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 ถูกต้องหรือไม่ และหากไม่มีเพิ่มเติมแล้วขอเชิญประธานสภาฯได้ขอมติที่
ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  

    ฉบับที่ 4 ต่อไป 
นายวิจิตร ลับไพรี   ตามที่ปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกสภาอบต.ท่านใดมีขอ้สงสัย
รองประธานสภาฯทำหน้าที่  จะสอบถามอีกหรือไม่โดยให้พิจารณาจากร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.
ประธานสภาฯ   2561 – 2565) ฉบับที่ 4 ที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้แนบไปพร้อมหนังสือ
    เชิญประชุมนั้น 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายวิจิตร ลับไพรี  ถ้าไม่มีท่านใดซักถามแล้ว ขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
รองประธานสภาฯทำหน้าที่  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4  
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ   19   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -    เสียง 
    งดออกเสียง    2    คน (รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 
    ลาการประชุม    3    เสียง (ประธานสภาฯ 1 คน)(สมาชิกสภาฯ 2 คน) 

    5.2 เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 

นายวิจิตร ลับไพรี  ขอเชิญฝ่ายบริหารฯช้ีแจงรายละเอียด 
รองประธานสภาฯทำหน้าที่แทน  
ประธานสภาฯ 
นายสนอง วิเศษสิงห์  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย โดยนายกองค์การบริหารส่วน
นายก อบต.   ตำบลบ่อพลอย ได้ย่ืนญัตติเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 
    2566-2570) ให้กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยได้พิจารณา
    ให้ความเห็นชอบโดยให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาจากเอกสารที่ได้แจก
    ให้กับทุกท่านไปแล้วนั้น ส่วนรายละเอียดขอเชิญปลัด อบต.ช้ีแจงต่อไป 
นางนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปลัด อบต.   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
    ข้อ 17 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
     1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นส่วน
    ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน 
    รับทราบปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
    ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภา
    พื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินโดยให้นำข้อมูล
    พื้นฐานในการจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
    แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
     2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม
    แนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื ่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
    เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
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     3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน
    เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
   4) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินและ

 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบล
 และองค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหาร
 ท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้
 ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจาณาอนุมัติ และประกาศใช้
 แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 
 0810.3/ว7467  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำ
 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)เนื่องจาก
 ทางส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้ประชุมเพื่อทำการ
 คัดกรองโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อ
 นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  รวมทั้งโครงการที่
 เกินศักยภาพที่ทางท่านนายกฯได้เข้าร่วมประชุมกับทางองค์การบริหารสว่น
 จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้นำบรรจุลงให้แผนพัฒนาท้องถิ่น เรียบร้อยแล้วให้
 ทางหมู่บ้านได้ตรวจสอบโครงการว่าซ้ำซ้อนหรือไม่หากซ้ำซ้อนให้ตัดออก
 หากโครงการใดที่ไม่มีให้เพิ่มได้ ขอให้สมาชิก อบต.ทุกท่านได้ตรวจดู 
 เอกสารที่ ได้แจกให้ว่าถ ูกต้องหรือไม ่หากไม ่ม ีเพิ ่มเติมแล้วขอเ ชิญ
ประธานสภาฯได้ขอมติที ่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น(พ.ศ.
2566-2570) ต่อไป 

นายวิจิตร ลับไพรี   ตามที่ปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกสภาอบต.ท่านใดมีขอ้สงสัย
รองประธานสภาฯทำหน้าที่  จะสอบถามอีกหรือไม่ โดยให้พิจารณาจากร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
ประธานสภาฯ   2566-2570) ที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
    ประชุมนั้น 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายวิจิตร ลับไพรี  ถ้าไม่มีท่านใดซักถามแล้ว ขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
รองประธานสภาฯทำหน้าที่  (พ.ศ.2566-2570)   
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ   19   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -    เสียง 
    งดออกเสียง    2    คน (รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 
    ลาการประชุม    3    เสียง (ประธานสภาฯ 1 คน)(สมาชิกสภาฯ 2 คน) 

นายวิจิตร ลับไพรี  เนื่องจากมีวาระเร่งด่วนเข้ามาขอให้นายก อบต.ช้ีแจงรายละเอียดต่อไป 
รองประธานสภาฯทำหน้าที่   
ประธานสภาฯ 
 
 



 
-8- 

 
นายสนอง วิเศษสิงห์  ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
นายก อบต.                             2019 (โควิด – 19) ได้มีประกาศ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีน
    ป้องกันโรคโควิด – 19 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 กำหนดให้องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 มาให้บริการ
    ประชาชนในพื้นที่ประกอบกันกรมส่วเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนด
    แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เพื่อให้บริการประชาชนของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การ
    แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จังหวัด 
    กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 มอบหมายให้องค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 จำนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
    20 ของประชาชนในพื้นที่ที่มีอายุ 18 ปี ข้ึนไป ทั้งนี้ ดำเนินการให้เป็นไป
    ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลักเกณฑ์หรือแผนการ
    ใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย 
     ดังนั้นจึงขอความร่วมมือท่านสมาชิก อบต.ทุกหมู่ทำการสำรวจ
    ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปในหมู่บ้านของท่านว่ามีความต้องการ
    จะฉีดวัคซีนตัวเลือก แล้วส่งรายช่ือให้กับสำนักปลัด อบต.บ่อพลอย เพื่อจะ
    ได้รวบรวมข้อมูลจัดหาวัคซีนต่อไป 
นายวิจิตร ลับไพรี  ตามที่นายก อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการจัดหาวัคซีน  
รองประธานสภาฯ ทำหน้าที่แทน ให้กับประชาชนในพื้นที่ นั้น มี สอบต.ท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก
ประธานสภาฯ   หรือไม่ขอเชิญนายบุญชัย หอชะเอม ส.อบต.หมู่ 7 ช้ีแจง 
นายบุญชัย หอชะเอม  เรียน ประธานสภาฯ ท่านนายก, รองนายก,เลขาฯ สมาชิกสภา อบต.      ส.
อบต. หมู่ 7   บ่อพลอย ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กระผมขอเสนอว่าควร
    จะมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์การฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้มีความสนใจ
    ต้องการที่จะฉีดวัคซีนมากที่สดุ ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการฉีด
    วัคซีนข้อปฏิบัติก่อนฉีดวัคซีนควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ละเอียด ขอบคุณ
    ครับ 
นายวิจิตร ลับไพรี  สอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่                 รอง
ประธานสภาฯ ทำหน้าที่แทน ขอเชิญท่านนายกฯ 
ประธานสภาฯ    
นายสนอง วิเศษสิงห์  กระผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณาเรื่องการจัดหา
นายก อบต.   ซื้อวัคซีนตัวเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นตอน
    ต่อไป 
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นายวิจิตร ลับไพรี  สอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมอีกหรอืไม่                 รอง
ประธานสภาฯ ทำหน้าที่แทน หากไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมอีก กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบเรื่องการ
ประธานสภาฯ   จัดหาวัคซีนตัวเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ   19   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -    เสียง 
    งดออกเสียง    2    คน (รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 
    ลาการประชุม    3    เสียง (ประธานสภาฯ 1 คน)(สมาชิกสภาฯ 2 คน) 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ  

    ไม่มี 

นายวิจิตร ลับไพรี  สอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่                 รอง
ประธานสภาฯ ทำหน้าที่แทน หากไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมอีก กระผมขอขอบคุณทุกท่าน  
ประธานสภาฯ   และขอปิดการประชุม 
ปิดประชุมเวลา  14.00  น.  
 
      (ลงช่ือ)    แผน   ยิ้มใหญห่ลวง     ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายแผน   ยิ้มใหญ่หลวง) 
           เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลบ่อพลอย 
 

 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลบ่อพลอย เรียบร้อยแล้ว 
 

     (ลงช่ือ) ดาวสวรรค์  กาญจนสิงโต   ประธานกรรมการฯ 
         (นางสาวดาวสวรรค์  กาญจนสิงโต) 
      สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลบ่อพลอย หมู่ที่ 10 
 

     (ลงช่ือ)      ศศิพร  กุลชยวนัฐ          กรรมการ 
                (นางศศิพร  กุลชยวนัฐ) 
       สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลบ่อพลอย หมูท่ี่ 2 
 

     (ลงช่ือ)  ศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล   กรรมการ 
             (นายศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล) 
       สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลบ่อพลอย หมูท่ี่ 7 
 
  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บรหิารส่วนตำบลบ่อพลอย เรียบร้อยแล้ว 
 
     (ลงช่ือ)   ชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 
 
 



 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


