
 

-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 

สมัยวิสำมญัที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.2562 
วันพฤหัสบดทีี่  12  กันยำยน  2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 

ผู้มำประชุม 
ล ำดับ 

ที่ 
ช่ือ-สกลุ 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 นำยบุญเลิศ  พันธ์ุพวง สมำชิก อบต.หมู่ 1 บุญเลิศ  พันธ์ุพวง  
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  ตันตระวำนิชย์ สมำชิก อบต. หมู่ 6 วันชัย  ตันตระวำนิชย์  
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  เหมอืนครุฑ สมำชิก อบต. หมู่ 8 สมศักดิ์  เหมือนครุฑ  
17 นำยสุพิศ   สืบอินทร ์ สมำชิก อบต. หมู่ 9 สุพิศ   สืบอินทร ์  
18 นำยจรูญ  คงด ี สมำชิก อบต. หมู่ 9 จรูญ  คงด ี  
19 น.ส.ดำวสวรรค์ กำญจนสิงโต สมำชิก อบต. หมู่ 10 ดำวสวรรค์  กำญจนสิงโต  
20 นำยธงชัย  ช่ืนชวน สมำชิก อบต. หมู่ 10 ธงชัย  ช่ืนชวน  
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 

ที่ 
ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำยเหต ุ

1 นำยสนอง  วิเศษสิงห ์ นำยก อบต. สนอง  วิเศษสิงห ์  
2 นำยเผด็จ  เช้ือทอง รองนำยก อบต. เผดจ็  เช้ือทอง  
3 นำยสุมิต  ค้ิววงศ์งำม รองนำยก อบต. สุมิต  ค้ิววงศ์งำม  
4 นำงณัฐศิกำ  สำริด ี เจ้ำพนักงำนธุรกำร ณัฐศิกำ  สำริดี  
5 น.ส.นภำพร  สรณะพิบลูย ์ นักทรัพยำกรบุคคล นภำพร  สรณะพิบลูย ์  
6 นำงมนต์กวี  เลียงผำ นักพัฒนำชุมชน มนต์กวี  เลียงผำ  
7 นำยจักรพงษ์  คงเกต ุ นักวิเครำะห์ฯ จักรพงษ์  คงเกต ุ  
8 น.ส.แคทรียำ  สมำนทรพัย ์ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร แคทรียำ  สมำนทรพัย ์  
9 น.ส.ศภิุสรำ  บุญนิ่ม ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน ศุภิสรำ  บุญนิ่ม  

10 นำงศริณยำ  โพธ์ิบอน นักวิชำกำรคลัง ศริณยำ  โพธ์ิบอน  
11 นำงอำรรีัตน์  ถำใหม่ นักวิชำกำรเงินและบญัชี อำรีรัตน์  ถำใหม ่  
12 น.ส.กิง่ดำว  แซ่เฮง นักวิชำกำรจัดเก็บ กิ่งดำว  แซ่เฮง  
13 น.ส.วรำงคณำ  บัวซ้อน เจ้ำพนักงำนพสัด ุ วรำงคณำ  บัวซ้อน  
14 นำงเฉลมิศรี  ไข่สิงหท์อง เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน เฉลิมศรี  ไข่สิงห์ทอง  
15 น.ส.ศศิธร  กุญชร ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ศศิธร  กุญชร  
16 นำยโกวิทย์  เหมือนอ่ ำ นำยช่ำงโยธำ โกวิทย์  เหมือนอ่ ำ  
17 น.ส.จรสัศรี อมรสริิพงษ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร จรสัศรี อมรสริิพงษ์  
18 นำยสุพล  วิเศษสิงห ์ เจ้ำหน้ำที ่ สุพล  วิเศษสิงห ์  

 

ผู้ไม่เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับ 
ที่ 

ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำยเหต ุ

1 นำยทนงศักดิ์  บัวซ้อน เลขำนุกำรนำยกฯ ทนงศักดิ์  บัวซ้อน  
2 นำงนวรัตน์  รังสีชุติพฒัน ์ ปลัด อบต. นวรัตน์  รังสีชุติพัฒน ์  

 

 

 

 

 

 



 

-3- 

เริ่มประชุม เวลำ  10.00  น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วมีสมำชิกสภำฯ มำประชุมครบองค์ประชุม นำยชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์  
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย เป็นประธำนที่ประชุมกล่ำวเปิดกำรประชุมและด ำเนินกำรประชุม
ตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
 
นำยแผน  ยิ้มใหญ่หลวง อ่ำนประกำศอ ำเภอบ่อพลอย เรื่อง เรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เลขำนุกำรสภำฯ บ่อพลอย สมัยวิสำมัญ สมัยที่  1 ครั้งที่  1 ประจ ำปี 2562 ลงวันที่   12  

กันยำยน  2562  
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ กล่ำวเปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 
ประธำนสภำฯ ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2562 ลงวันที่  12 กันยำยน  2562 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
     - 
 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

   2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 
สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี  26  สิงหาคม พ.ศ. 2562 

    
นำยชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์ ตำมเอกสำรรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วที่เจ้ำหน้ำที่ได้ส ำเนำแจกให้กับสมำชิกสภำ 
ประธำนสภำฯ  อบต.ไปแล้ว นั้น 
  - คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจสอบเนื้อหำรับรองรำยงำน

 กำรประชุมเบื้องต้นไปแล้ว ขอให้สมำชิกสภำฯ ตรวจสอบรำยละเอียดกำร
 ประชุมอีกครั้งก่อนจะขอมติที่ประชุมในกำรรบัรองรำยงำนกำรประชุมว่ำมีอะไร
 ที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติม สมำชิกท่ำนใดมีอะไรที่จะแก้ไขเพิ่มเติม ถ้ำไม่มีผมจะ
 ขอรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วสมำชิกท่ำนใดเห็นชอบกำรรับรอง
 รำยงำน กำรประชุมครั้งที่แล้วขอให้ท่ำนยกมือด้วยครับ 

ที่ประชุม  ได้ตรวจทบทวนรำยละเอียดรำยงำนกำรประชุม ,ไม่มีกำรแก้ไข มีมติ ดังนี้ 
  รับรองรำยงำนกำรประชุม    21  เสียง 
  ไม่รับรอง      -    เสียง 
  งดออกเสียง      -    เสียง 
    ลำกำรประชุม      -    คน 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ 3.1 เรื่อง แก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ประธำนสภำฯ   เสริมเหล็กสายทางเส้นบ้านหนองเตียน หมู่ท่ี 6 ถึงบ้านตะวัน หมู่ท่ี 7 ต าบล 
    บ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
    ขอเชิญฝ่ำยบริหำรช้ีแจงรำยละเอียด 

นำยสนอง  วิเศษสิงห์  ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย 
นำยก อบต.   ประจ ำปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน 
    ภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เพิ่มเติม) โครงกำร 
    ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยทำงเส้นบ้ำนหนองเตียน หมู่ที่ 6 ถึงบ้ำน 
    ตะวัน หมู่ที่ 7 ต ำบลบ่อพลอย กว้ำง 6 เมตร ยำง 2,580 เมตร หนำ 0.15  
    เมตร ไหล่ทำงกว้ำงข้ำงละ 0.50 เมตร งบประมำณ 9,157,000 บำท ซึ่งได้ 
    ด ำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น แต่เนื่องจำกโครงกำรดังกล่ำว 
    มีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมจึงขอให้กองช่ำงช้ีแจงรำยละเอียดให้  
    สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้ทรำบต่อไป 

นำยโกวิทย์  เหมือนอ่ ำ  ขอช้ีแจงเรื่องระยะทำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
นำยช่ำงโยธำ รก.ผอ.กองช่ำง สำยบ้ำน    หนองเตียน หมู่ที่ 6 ถึงบ้ำนตะวัน หมู่ที่ 7 ต ำบลบ่อพลอย  
     ตำมบันทึกข้อควำมเลขที่ 82/2562 ลงวันที่ 20 มีนำคม 2562  
    เรื่อง รำยงำนกำรตรวจกำรจ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       
    สำยทำงเส้นบ้ำนหนองเตียนหมู่ที่ 6 ถึงบ้ำนตะวันหมู่ที่ 7 ต ำบลบ่อพลอย ขนำด
    กว้ำง 6 เมตร ยำว 2,580 เมตร หนำ 0.15 เมตร ไหล่ทำงกว้ำงข้ำงละ 0.50 
    เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 15,480 ตำรำงเมตร  โดยทำงองค์กำรบริหำร 
    ส่วนต ำบลบ่อพลอย ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้ำงแล้วผู้รับจ้ำงแจ้งเข้ำ 
    ด ำเนินกำรก่อสร้ำงในวันที่ 12 ธันวำคม 2561 และได้ท ำกำรวัดระยะทำง 
    ด้วยล้อวัดระยะ ได้ระยะทำง 2,580 เมตร และผู้รับจ้ำงได้เข้ำด ำเนินกำร 
    ก่อสร้ำงโดยใช้รถเกรดปรับพื้นที่ ตำมแผนที่สังเขปแนบท้ำยโครงกำร แต่เมื่อ 
    ด ำเนินกำรปรับพื้นที่ลงลูกรังเกรดบดอัดไปเรื่อย ๆ ปรำกฎว่ำเส้นทำงตรงมำก 
    ข้ึน เพื่อควำมปลอดภัยของประชำชนที่ใช้เส้นทำงสัญจรไปมำ ท ำให้ระยะทำง 
    ที่วัดไว้ไม่ได้ตำมที่ก ำหนด คือเดิมวัดระยะทำงเริ่มจำกแยกถนนลำดยำงสำย    
    บึงหัวแหวน-เขำสิงโต(แยกบ้ำนใหม่)สิ้นสุดระยะทำงที่บรรจบกับถนนคอนกรีต 
    สำยบ้ำนตะวัน-บึงหล่ม (แยกวัดหนองโพธ์ิ) ได้ระยะทำง 2,580 เมตร แต่เมื่อ 
    เกรดบดอัดและตัดแต่งทำงโค้งทำงเลี้ยวจำกจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดเหลือ 
    ระยะทำงที่วัดได้เพียง 2,541 เมตร ระยะทำงยังขำดอีก 39 เมตร ซึ่งตอนที่ 
    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อ 
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    ด ำเนินกำรโครงกำรฯน้ีนั้น ถนนสำยบ้ำนตะวัน-บึงหล่มยังเป็นถนนลูกรังอยู่  
    หำกเกิดข้อผิดพลำดประกำรใดในระยะทำงก็สำมำรถเช่ือมต่อกับถนนสำยบ้ำน 
    ตะวัน – บึงหล่มได้เลย ซึ่งช่วงระหว่ำงที่ผู้รับจ้ำงแจ้งเข้ำด ำเนินกำรก่อสร้ำงแต่ 
    ยังมิได้เข้ำมำด ำเนินกำรก่อสร้ำงนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย ได้รับ 
    กำรอนุมัติงบประมำณกำรก่อสร้ำงถนนสำยบ้ำนตะวัน-บึงหล่ม จึงด ำเนินกำร 
    ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นดังกล่ำวไปก่อนแล้ว เมื่อผู้รับจ้ำงเข้ำมำ 
    ด ำเนินกำร ประกอบกับเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้นจึงท ำให้ระยะทำงไม่เพียงพอ 
    แตย่ังมีเส้นทำงสำยเดียวกันนี้ที่เป็นถนนลูกรังสำมำรถเช่ือมต่อกันได้แต่เว้น 
    ระยะไป ซึ่งเป็นเส้นทำงเช่ือมต ำบลเช่ือมหมู่บ้ำน ชำวบ้ำนใช้สัญจรไปมำเป็น 
    หลักอยู่ในสำยทำงเดียวกัน หมู่เดียวกัน  โดยกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น     
    ไม่กระทบกับปริมำณงำนหมำยถึงปริมำณงำนเท่ำเดิมไม่กระทบกับงบประมำณ
    หมำยถึง งบประมำณเท่ำเดิม วัตถุประสงค์ของกำรใช้งำนเหมือนเดิมคือให้ 
    ชำวบ้ำนใช้สัญจรไปมำเช่ือมระหว่ำงต ำบล 3 ต ำบล ระหว่ำงหมู่บ้ำนหลำย 
    หมู่บ้ำน  ประชำชนและหน่วยงำนรำชกำรไม่เสียประโยชน์ได้ประโยชน์  
    เหมือนเดิม 
     ฉะนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรจึงต้องด ำเนินกำร 
    ปรับแก้ไขแผนที่สังเขป จำกเดิมก่อสร้ำงถนนช่วงเดียวเป็นก่อสร้ำงถนนเป็น    
    2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 เริ่มจำกแยกถนนลำดยำงสำยบึงหัวแหวน-เขำสิงโต(แยก 
    บ้ำนใหม่) สิ้นสุดระยะทำงที่บรรจบกับถนนคอนกรีตสำยบ้ำนตะวัน-บึงหล่ม 
    (แยกวัดหนองโพธ์ิ) ระยะทำง 2,541 เมตร ช่วงที่ 2 เริ่มจำก กม.0+140 –  
    กม.0+079 ถนนสำยบ้ำนตะวัน-บึงหล่ม ระยะทำง 3 เมตร รวมระยะทำง  
    ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 จ ำนวน 2,580 เมตร (ตำมแผนที่สังเขปแนบท้ำย) 
     กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร 
    บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร 
    จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 178 ได้ก ำหนด 
    หน้ำที่ของผู้ควบคุมงำนไว้ดังนี้ ข้อ 1 ตรวจและควบคุมงำน ณ สถำนที่ที่ 
    ก ำหนดไว้ในสัญญำ หรือที่ตกลงให้ท ำงำนจ้ำงนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตำมแบบ 
    รูปรำยกำรละเอียดและข้อก ำหนดในสัญญำทุกประกำร โดยสั่งเปลี่ยนแปลง 
    แก้ไขเพิ่มเติมหรือ ตัด ทอนงำนจ้ำงได้ตำมที่เห็นสมควร และตำมหลักวิชำช่ำง 
    เพื่อให้เป็นไปตำมแบบรปูรำยกำรละเอียด และข้อก ำหนดในสัญญำ ถ้ำผู้รับจ้ำง
    ขัดขืนไม่ปฏิบัติตำมก็สั่งให้หยุดงำนนั้นเฉพำะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด 
    แล้วแต่กรณีไว้ก่อนจนกว่ำผู้รับจ้ำงจะปฏิบัติให้ถูกต้องตำมค ำสั่งและให้รำยงำน 
    คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบกำร 
    บริหำรสัญญำหรือข้อตกลง และกำรตรวจรับพัสดุที่เป็นงำนจ้ำงก่อสร้ำงทันที  
    จึงได้น ำเรียนต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอยแห่งนี้  
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ขอเชิญกองคลังช้ีแจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ประธำนสภำฯ 
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นำงศริณยำ  โพธ์ิบอน  ช้ีแจงเรื่อง กำรขออนุมัติแก้ไขเอกสำรแนบท้ำยสัญญำจ้ำง 
นักวิชำกำรคลัง รก.ผอ.กองคลัง ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย ได้ด ำเนินกำรโครงกำรก่อสร้ำงถนน 
    คอนกรีตเสริมเหล็กสำยทำงเส้นบ้ำนหนองเตียน หมู่ที่ 6 ถึง บ้ำนตะวัน        
    หมู่ที่ 7 ต ำบลบ่อพลอย อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี ตำมสัญญำจ้ำง 
    เลขที่ E 1/2562 ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2561 ด้วยวิธีประกวดรำคำ  
    อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และบันทึกข้อควำม ส่วนโยธำ ที่ กจ 71901/34 
    ลงวันที่ 20 มีนำคม 2562  เรื่อง ช้ีแจงระยะทำงโครงกำรก่อสร้ำงถนน 
    คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงเส้นบ้ำนหนองเตียน หมู่ที่ 6 ถึงบ้ำนตะวัน        
    หมู่ที่ 7 ต ำบลบ่อพลอย อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี เพื่อให้บรรลุ 
    วัตถุประสงค์ของโครงกำรให้สอดคล้องกับสภำพพื้นที่ตำมควำมเป็นจริงโดยไม่ 
    ท ำให้รัฐเสียผลประโยชน์ 

     โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร 
    พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 มำตรำ 97 สัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ลงนำม 
    แล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ ำนำจที่จะ
    พิจำรณำอนุมัติให้แก้ไขได้ 
     (1) เป็นกำรแก้ไขตำมมำตรำ 93 วรรคห้ำ 
     (2) ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขสัญญำหรือข้อตกลง หำกกำร 
    แก้ไขนั้นไม่ท ำให้หน่วยงำนของรัฐเสียประโยชน์ 
     (3) เป็นกำรแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงำนของรัฐหรือประโยชน์ 
    สำธำรณะ 
     (4) กรณีอื่นตำมที่กฎกระทรวงก ำหนด 
     ในกรณีกำรแก้ไขสัญญำที่หน่วยงำนของรัฐเห็นว่ำจะมีปัญหำในทำง  
    เสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอให้ส่งร่ำงสัญญำที่แก้ไขนั้นไปให้ส ำนักงำนอัยกำร 
    สูงสุดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อน 
     กำรแก้ไขสัญญำหรือข้อตกลงตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้อง 
    ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณหรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง   
    หำกมีควำมจ ำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลำส่งมอบ 
    หรือระยะเวลำในกำรท ำงำน ให้ตกลงพร้อมกันไป 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ตำมที่เจ้ำหน้ำที่กองช่ำงและเจ้ำหน้ำที่กองคลัง ได้ช้ีแจงรำยละเอียดโครงกำร
ประธำนสภำฯ   ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนหนองเตียน หมู่ที่ 6 ถึงบ้ำนตะวัน  
    หมู่ที่ 7 ต ำบลบ่อพลอย อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี ขนำดกว้ำง 6  
    เมตร ยำว 2,580 เมตร หนำ 0.15 เมตร ไหล่ทำงกว้ำงข้ำงละ 0.50 เมตร  
    หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 15,480 ตำรำงเมตรแต่เมื่อเกรดบดอัดและตัดแต่ง 
    ทำงโค้งทำงเลี้ยวจำกจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด เหลือระยะทำงที่วัดได้เพียง 2,541 
    เมตร ระยะทำงยังขำดอีก 39 เมตร  จึงต้องด ำเนินกำรปรับแก้ไขแผนที่สังเขป 
    จำกเดิมก่อสร้ำงถนนช่วงเดียวเป็นก่อสร้ำงถนนเป็น   2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 เริ่ม
    จำกแยกถนนลำดยำงสำยบึงหัวแหวน-เขำสิงโต(แยกบ้ำนใหม่) สิ้นสุดระยะทำง 
    ที่บรรจบกับถนนคอนกรีตสำยบ้ำนตะวัน-บึงหล่ม(แยกวัดหนองโพธ์ิ)  
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    ระยะทำง 2,541 เมตร ช่วงที่ 2 เริ่มจำก กม.0+140 – กม.0+079 ถนน 
    สำยบ้ำนตะวัน-บึงหล่ม ระยะทำง 3 เมตร รวมระยะทำง ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 
    จ ำนวน 2,580 เมตร (ตำมแผนที่สังเขปแนบท้ำย) พร้อมกับขอแก้ไข  
    เอกสำรแนบท้ำยสัญญำจ้ำง   
    สอบถำมมีสมำชิก อบต.ท่ำนใดมีข้อสงสัยจะสอบถำมหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ถ้ำไม่มีผู้ใดสอบถำมหรือเพิ่มเติมกระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบเรื่องแก้ไข
ประธำนสภำฯ   เอกสำรแนบท้ำยสัญญำจ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยทำง 
    เส้นบ้ำนหนองเตียน หมู่ที่ 6 ถึง บ้ำนตะวัน หมู่ที่ 7 ต ำบลบ่อพลอย อ ำเภอ  
    บ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี โดยกำรยกมือ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 21 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง(ประธำนสภำฯ , รองประธำนสภำฯ, เลขำนุกำรสภำฯ)
    ลำกำรประชุม - รำย 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ 3.2 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ.2562 โครงการ 
ประธำนสภำฯ   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองเตียน หมู่ท่ี 6 ถึงบ้านตะวัน     
    หมู่ท่ี 7 ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญฝ่ำยบริหำร
    ช้ีแจงรำยละเอียด 
นำยสนอง  วิเศษสิงห์  สืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่แล้วเกี่ยวกับกำรขออนุมัติโอนงบประมำณ          
นำยกอบต.   รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและ  
    สิ่งก่อสร้ำง(โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) จ ำนวน 4,000,000 บำท เพื่อ 
    แก้ไขปัญหำงบประมำณเงินอุดหนุนที่ถูกพับไป คือ โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
    คอนกรีตเสริมเหล็กสำยทำงเส้นบ้ำนหนองเตียน หมู่ที่ 6 ถึงบ้ำนตะวัน หมู่ที่ 7 
    ต ำบลบ่อพลอย กว้ำง 6 เมตร ยำว 2,580 เมตร หนำ 0.15 เมตร ไหล่ทำง 
    กว้ำงข้ำงละ 0.50 เมตร งบประมำณ 9,157,000 บำท ซึ่งยังขำดอยู่อีก  
    5,137,000 บำท จึงมีเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรที่จะต้องใช้เงินสะสม  
    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย จึงได้ท ำหนังสือขอท ำควำมตกลงยกเว้น 
    กำรปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน  
    กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และก็ได้รับกำรอนุมัติ 
    ยกเว้นระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว ตำมหนังสือจังหวัดกำญจนบุรี ที่ กจ  0023.4/16805 
    ลงวันที่ 5 กันยำยน 2562 เรื่อง ขอท ำควำมตกลงยกเว้นกำรปฏิบัติตำม 
    ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน     
    กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 
    และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  หลังจำกได้รับหนังสืออนุมัติจำก 
    ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำญจนบุรี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย ได้ด ำเนินกำร
    ขออนุญำตนำยอ ำเภอบ่อพลอย เปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล      
    บ่อพลอย สมัยวิสำมัญ ประจ ำปี 2562        
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         เพื่อขอควำมเห็นชอบจำกสภำฯ ในกำรขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม         
    จ ำนวน   5,137,000.00  บำท เพื่อน ำไปจ่ำยโครงกำรดังกล่ำว 
     ดังนั้นก่อนที่จะด ำเนินกำรขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม จึงขอช้ีแจง 
    รำยละเอียดถึงสถำนะทำงกำรเงินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอยให้ 
    สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้ทรำบขอเชิญเจ้ำหน้ำที่กองคลังช้ีแจงรำยละเอียด 
นำงศริณยำ  โพธ์ิบอน  ขอช้ีแจงรำยละเอียดดังนี้ 
นักวิชำกำรคลัง รก.ผอ.กองคลัง - ยอดเงินสะสมคงเหลือปัจจุบัน 31 ก.ค.2562 จ ำนวน 10,994,488.16 บำท 
    หลักกำรใช้เงินสะสมเหมือนเดิม แต่ก ำหนดให้กันเงินก่อนใช้จ่ำยเงินสะสมเพื่อ 
    เป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน 
    และกรณีสำธำรณภัยอีกร้อยละ 10 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
    - ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร 3 เดือน  จ ำนวน 2,036,705.00  บำท 
    - ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรงำนและกรณีสำธำรณภัย ร้อยละ 10  
    จ ำนวน  3,750,741.30 บำท 
    - เงินสะสมที่ต้องกันไว้  จ ำนวน 5,786,816.30  บำท 
    เงินสะสมที่สำมำรถน ำไปใช้ได้  จ ำนวน 10,994,488.16 บำท และจะต้อง 
    กันไว้ จ ำนวน 5,786,816.30 บำท ฉะนั้น เงินสะสมหลังจำกอนุมัติให้     
    จ่ำยขำด = 5,207,671.86 แต่จะต้องน ำไปจ่ำยให้กับโครงกำรก่อสร้ำงถนน 
    คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงเส้นบ้ำนหนองเตียน หมู่ที่ 6 ถึงบ้ำนตะวัน        
    หมู่ที่ 7 ต ำบลบ่อพลอย อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี  5,137,000.00 
    บำท ดังนั้นจึงน ำยอด 5,137,000.00 บำท หักออกจำกยอด   
    5,207,671.86 บำท เพรำะฉะนั้นยอดคงเหลือจะอยู่ที่  70,671.86  บำท 
นำยสนอง  วิเศษสิงห์  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย ได้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรและข้ันตอน
นำยก อบต.   ที่ถูกต้องตำมระเบียบเรียบร้อยแล้วจึงน ำเสนอที่ประชุมเห็นชอบกำรจ่ำยขำด 
    เงินสะสมต่อไป 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ตำมที่นำยก อบต.และเจ้ำหน้ำที่กองคลังได้ช้ีแจงรำยละเอียดกำรพิจำรณำจ่ำย
ประธำนสภำฯ   ขำดเงินสะสมประจ ำปี พ.ศ.2562 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
    สำยทำงเส้นบ้ำนหนองเตียน หมู่ที่ 6 ถึงบ้ำนตะวัน หมู่ที่ 7 ต ำบลบ่อพลอย  
    อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี นั้น   
    สอบถำมสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีข้อสงสัยจะสอบถำมหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
นำยบุญชัย หอชะเอม  กระผมเห็นด้วยเนื่องจำกประชำชนได้รับประโยชน์จำกถนนเส้นน้ี ประชำชน 
สมำชิก อบต.หมู่ 7  ใช้เดินทำงเช่ือมต่อหลำยหมู่บ้ำน  และกำรขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรได้รับ 
    ควำมสะดวกมำกยิ่งขึ้น 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ สอบถำมสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ประธำนสภำฯ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ถ้ำไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบกำร พิจำรณำอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม 
ประธำนสภำฯ   ประจ ำปี พ.ศ. 2562 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยทำงเส้น 
    บ้ำนหนองเตียน หมู่ที่ 6 ถึงบ้ำนตะวัน หมู่ที่ 7 ต ำบลบ่อพลอย อ ำเภอ        
    บ่อพลอย จังหวัด กำญจนบุรี 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ 21 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง(ประธำนสภำฯ , รองประธำนสภำฯ, เลขำนุกำรสภำฯ)
    ลำกำรประชุม - รำย 
 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ 3.3 เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม ประจ าปี 2562  
ประธำนสภำฯ   ขอเชิญฝ่ำยบริหำรช้ีแจงรำยละเอียด 
นำยสนอง  วิเศษสิงห์  ช้ีแจงยอดเงินทุนส ำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้ำของงบประมำณรำยจ่ำย 
นำยก อบต.   ประจ ำปี หำกมีควำมจ ำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอำจน ำเงินทุนส ำรอง 
    เงินสะสมเฉพำะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ำยได้ภำยใต้เงื่อนไขข้อ 89(1) โดยได้รับ 
    อนุมัติจำกสภำท้องถ่ิน 
    -งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 =  37,507,413.00  บำท 
    -ร้อยละ 15 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562   = 5,626,111.95 บำท 
    -ทุนส ำรองเงินสะสม  ก.ค. 2562  =  16,219,391.53  บำท 
    -ทุนส ำรองเงินสะสมเฉพำะในส่วนที่น ำไปใช้จ่ำยได้  =  10,593,279.58  บำท 
    ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย มีควำมจ ำเป็นต้องขออนุมัติจ่ำยขำด 
    เงินทุนส ำรองสะสม ประจ ำปี  2562   ในกำรน ำไปพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
    เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน  โดยจะขอช้ีแจงรำยละเอียด 
    ดังต่อไปนี ้
     เนื่องจำกฝ่ำยบริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 
    ได้มีกำรปรึกษำหำรือในกำรจ่ำยขำดเงินทุนส ำรองสะสม ประจ ำปี 2562  ซึ่ง 
    กระทรวงมหำดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5164 ลงวันที่ 29 
    สิงหำคม 2562 เรื่อง ยกเว้นกำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    เพื่อเป็นแนวทำงใช้จ่ำยเงินสะสม และเพื่อเป็นกำรสนับสนุนนโยบำยของรัฐบำลที่
    จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยก ำหนดมำตรกำรหลำยมำตรกำร เช่น กำรใช้จ่ำยภำครัฐ
    โดยเฉพำะงบลงทุนเศรษฐกิจฐำนรำกด้ำนกำรเกษตร กำรท่องเที่ยว กำรลงทุน  
    และได้มอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
    ท้องถ่ินใช้จ่ำยเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนและ 
    สนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลในกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ  
    กระทรวงมหำดไทยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน และสำมำรถน ำเงินสะสม  
    มำใช้ในกำรพัฒนำท้องถ่ินตำมอ ำนำจหน้ำที่ได้อย่ำงคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ 
    เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล จึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรใช้
    จ่ำยเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล 5 ด้ำน ประกอบด้วย 
    1.โครงสร้ำงพื้นฐำน 2.ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน 3.ด้ำนเศรษฐกิจและ
    สังคม 4.ด้ำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว และ5. ด้ำนกำรศึกษำและอำศัยอ ำนำจตำม
    ควำมในข้อ 89/1 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก 
    จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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    ปลัดประทรวงมหำดไทยโดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
    อนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถน ำเงินสะสมไปใช้จ่ำยในกำร
    ด ำเนินกำรตำมแนวทำงดังกล่ำวได้ โดยยกเว้นกำรกันเงินตำมระเบียบ  
    กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงนิ กำรกเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำ
    เงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่แก้ไข 
    เพิ่มเติม ข้อ 89 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจำรณำกันเงินสะสมส ำรอง
    จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและกรณีที่มีสำธำรณ
    ภัยเกิดข้ึนตำมควำมจ ำเป็น โดยค ำนึงถึงสถำนะทำงกำรเงินกำรคลัง และต้องเสนอ
    โครงกำรเพื่อใช้จ่ำยเงินสะสมต่อสภำท้องถ่ินภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2562     
    จึงเห็นควรด ำเนินกำรดังนี้ 
    1.ในกำรขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติดังนี้ 
    1.1 ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่น ำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่งสมทบ
    กองทุนส่งเสรมิกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท แล้วน ำไป
    หักรำยกำรเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรหรือยังไม่ได้เบิกจ่ำย 
    เพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สำมำรถน ำไปใช้ได้ 
    1.2 ก่อนจะน ำเงินสะสมตำมจ ำนวนในข้อ 1.1 ไปใช้ให้องค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถ่ินกันเงินส ำรองเปน็ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน และ
    ค่ำใช้จ่ำยกรณีที่มีสำธำรณภัยเกิดข้ึนตำมควำมจ ำเป็น โดยให้ค ำนึงถึงสถำนะ 
    ทำงกำรเงินกำรคลัง 
    2.ก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน ำเงินสะสมไป 
    ใช้จ่ำยเพื่อสนับสนุนนโยบำยของรัฐบำล ดังนี้ 
    2.1 โครงกำรหรือกิจกำรที่จะด ำเนินกำรต้องอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถ่ินด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม กิจกำรที่เป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจกำรที่จัดท ำข้ึนเพื่อบ ำบัดควำมเดือดร้อน
    ของประชำชน และเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    2.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน ำเงินสะสมไปใช้จ่ำยตำมอ ำนำจหน้ำที่เพื่อ 
    แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน โดยให้ควำมส ำคัญกับโครงกำร ดังนี้ 
    2.2.1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น 
    - โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทำงคมนำคม กำรจรำจร ระบบส่งน้ ำ 
    เพื่อกำรเกษตร ระบบประปำ ระบบไฟฟ้ำชุมชน หอกระจำยข่ำว ระบบระบำยน้ ำ
    เสียในชุมชน ลำนตำกเพื่อ กำรเกษตร แหล่งกักเก็บน้ ำ ระบบน้ ำบำดำลเพื่อ 
    อุปโภค – บริโภคระบบกำรก ำจัดขยะ 
    - โครงกำรขุดลอกคูคลอง ก ำจัดวัชพืชและก่อสร้ำงฝำย เพื่อป้องกันภัยแล้ง 
    - โครงกำรจัดหำและพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร เช่น ธนำคำรน้ ำใต้ดิน เป็นต้น 
    - โครงกำรก่อสร้ำงสนำมกีฬำ/สวนสำธำรณะ 
    2.2.2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน เช่น 
    - โครงกำรส่งเสริมกลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
    - โครงกำรจัดต้ัง/ส่งเสริมกลุ่มอำชีพในชุมชน กลุ่มผู้สูงอำยุ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส/ 
    ยำกจน / พิกำร 
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    - โครงกำร 1 ชุมชน 1 กลุ่มสร้ำงรำกฐำนเศรษฐกิจ 
    - โครงกำรส่งเสริมด้ำนสุขภำพแก่ประชำชน  เช่น กำรจัดสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
    สถำนที่ออกก ำลังกำย กำรจัดหำเครื่องเล่นออกก ำลังกำยในชุมชน เป็นต้น 
    2.2.3 ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม เช่น 
    - โครงกำรฝึกอำชีพให้กับเด็กและเยำวชนที่ไม่ได้ศึกษำต่อ หรือประชำชนที่ว่ำงงำน 
    เพื่อให้มีทักษะในกำรประกอบอำชีพ 
    - โครงกำรฝึกอบรมอำชีพเสริมให้แก่ประชำชน 
    - โครงกำรส่งเสริมให้ประชำชนผลิตสินค้ำที่ได้มำตรฐำน 
    - โครงกำรส่งเสริมด้ำนสุขภำพแก่ประชำชน เช่น กำรจัดสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
    สถำนที่ออกก ำลังกำย กำรจัดหำเครื่องเล่นออกก ำลังกำยในชุมชน เป็นต้น 
    2.2.3 ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม เช่น 
    - โครงกำรฝึกอำชีพให้กับเด็กและเยำวชนที่ไม่ได้ศึกษำต่อหรือประชำชนที่ว่ำงงำน
    เพื่อให้มีทักษะในกำรประกอบอำชีพ 
    - โครงกำรฝึกอบรมอำชีพเสริมให้แก่ประชำชน 
    - โครงกำรสงเสริมให้ประชำชนผลิตสินค้ำที่ได้มำตรฐำน 
    - โครงกำรส่งเสริมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่เด็ก เยำวชน และกลุ่มเสี่ยงในกำร 
    ป้องกันปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด 
    - โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
    - โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศูนย์บริหำรจัดกำรขยะ 
    - โครงกำรส่งเสริมกำรจัดต้ังตลำดประชำรัฐท้องถ่ินสุขใจ 
    2.2.4 ด้ำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว เช่น 
    - โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน 
    - โครงกำรมัคคุเทศก์ท่องเที่ยววิถีชุมชน 
    - โครงกำรอนุรักษ์ป่ำชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยว 
    - โครงกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมสถำนที่ท่องเที่ยวในท้องถ่ิน เช่น สถำนที่บริกำร 
    นักท่องเที่ยว ห้องน้ ำ ถนน ไฟฟ้ำ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เป็นต้น 
    2.2.5 ด้ำนกำรศึกษำ เช่น 
    - โครงกำรปรับปรุงอำคำรสถำนศึกษำ 
    - โครงกำรก่อสร้ำงสนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ 
    - โครงกำรำจัดให้มีสถำนที่อ่ำนหนังสือประจ ำหมู่บ้ำน 
    3. กำรใช้จ่ำยเงินสะสมเพื่อด ำเนินโครงกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรกีฬำ หรือ
    กำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์เพื่อกำรศึกษำ ขอควำมร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถ่ินให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้ยำงพำรำเปน็ส่วนประกอบตำมนโยบำยของรฐับำล 
    4. กำรจัดท ำโครงกำรที่จะต้องใช้แรงงำน ขอควำมร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วน
    ท้องถ่ินเน้นกำรใช้แรงงำนในท้องถ่ิน เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีแรงงำนในท้องถ่ิน ก็อำจ
    พิจำรณำใช้แรงงำนนอกเขตพื้นที่ได้ตำมควำมเหมำะสม 
     ในกำรนี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย เข้ำตำมหลักเกณฑ์สำมำรถ
    ด ำเนินกำรได้ จึงได้แจ้งไปยังสมำชิกทกุหมูบ่้ำนที่มคีวำมต้องกำรควำมจ ำเป็นใน
    กำรแก้ไขปัญหำในระดับพื้นที่ ได้เสนอโครงกำรเข้ำมำเพื่อขอควำมเห็นชอบจำก 
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    สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย และขอให้สมำชิก อบต. ได้ช้ีแจงเหตุผล
    และควำมจ ำเป็นเร่งด่วนของโครงกำรตำมล ำดับต่อไป 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ขอให้สมำชิกสภำ อบต.แต่ละหมู่ได้เตรียมช้ีแจงหลกักำรและเหตุผลในกำรเสนอขอ
ประธำนสภำฯ   โครงกำรต่อไป 
นำยสนอง  วิเศษสิงห์  1.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้ำนนำยระวี หมู่ที่ 1        
นำยก อบต.   บ้ำนบ่อพลอย  ขนำดกว้ำง 4 ม. ยำว 205 ม. หนำ 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อย 
    กว่ำ 820 ตรม.  ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.50 ม.พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์ 
    โครงกำร  งบประมำณ  500,000  บำท 
นำยศักดิ์ชัย อำจหำญ  เรียน ประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต.บ่อพลอยทุกท่ำน 
ส.อบต.หมู่ 1   ขอช้ีแจงเหตุผลควำมจ ำเป็นดังนี้ 
    เหตุผลและควำมจ ำเป็น  เนื่องจำกถนนเส้นดังกล่ำวมีควำมส ำคัญต่อประชำชน  
    หมู่ที่ 1 เป็นอย่ำงมำก เป็นเส้นทำงสำยหลักที่ประชำชนใช้สัญจรไปมำเป็นประจ ำ 
    ตลอดจนเป็นเส้นทำงขนส่งสินค้ำทำงกำรเกษตรออกสู่ตลำด นักเรียนเดินทำงไป
    โรงเรียน แต่ปัจจุบันถนนเส้นนี้มีสภำพช ำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นอย่ำง
    มำกประชำชนจึงต้องกำรให้ก่อสร้ำงถนนที่ได้มำตรฐำน เพื่อจะได้รับควำมสะดวก
    ในกำรสัญจรมำกยิ่งข้ึน 
นำยสนอง  วิเศษสิงห์  2.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบบึงอีหมัน หมู่ที่ 2 
นำยก อบต.   บ้ำนหนองย่ำงช้ำง  ขนำดกว้ำง 5 ม. ยำว 170 ม. หนำ 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่ 
    น้อยกว่ำ 850 ตรม. ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.50 ม.พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์ 
    โครงกำร   งบประมำณ  500,000  บำท 
นำงศศิพร  กุลชยวณัฐ  เรียน ประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต.บ่อพลอยทุกท่ำน 
ส.อบต.หมู่ 2   ขอช้ีแจงเหตุผลควำมจ ำเป็นดังนี้ 
    เหตุผลและควำมจ ำเป็น  เนื่องจำกถนนเส้นดังกล่ำวมีควำมส ำคัญต่อประชำชน  
    หมู่ที่ 2 เป็นอย่ำงมำก เป็นเส้นทำงสำยหลักที่ประชำชนใช้สัญจรไปมำเป็นประจ ำ 
    ตลอดจนเป็นเส้นทำงขนส่งสินค้ำทำงกำรเกษตรออกสู่ตลำด นักเรียนเดินทำงไป
    โรงเรียน แต่ปัจจุบันถนนเส้นนี้มีสภำพช ำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นอย่ำง
    มำกประชำชนจึงต้องกำรให้ก่อสร้ำงถนนที่ได้มำตรฐำน เพื่อจะได้รับควำมสะดวก
    ในกำรสัญจรมำกยิ่งข้ึน 
นำยสนอง  วิเศษสิงห์  3.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นท่ำว้ำ-ไร่สิงห์ทอง หมู่ที่ 3 
นำยก อบต.   บ้ำนท่ำว้ำ  ขนำดกว้ำง 6 ม. ยำว 143 ม. หนำ 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 
    858 ตรม. ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.50 ม.พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 
    งบประมำณ  500,000  บำท 
นำยกุญทณ  รุ่งสว่ำง  เรียน ประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต.บ่อพลอยทุกท่ำน 
ส.อบต.หมู่ 3   ขอช้ีแจงเหตุผลควำมจ ำเป็นดังนี้ 
    เหตุผลและควำมจ ำเป็น  เนื่องจำกเส้นทำงดังกล่ำวประชำชนใช้สัญจรไปมำเพื่อ
    ขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตร และเป็นทำงลัดออกสู่ถนนสำยเช่ือมต่อต ำบล     
    หนองกุ่มและอ ำเภอพนมทวน ปัจจุบันถนนลูกรังเส้นน้ีมีสภำพช ำรุด เป็นหลุม  
    เป็นบ่อ ท ำให้กำรสัญจรไม่สะดวกและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเกรงว่ำจะเกิดอันตรำย 
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    ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนได้ จึงต้องกำรให้มีกำรก่อสร้ำงถนนที่ได้ 
    มำตรฐำนใช้ 
     
นำยสนอง  วิเศษสิงห์  4.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหลังวัดบึงหัวแหวน หมู่ที่ 4 
นำยก อบต.   บ้ำนบึงหัวแหวน ขนำดกว้ำง 5 ม. ยำว 170 ม. หนำ 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่ 
    น้อยกว่ำ 850 ตรม. ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.50 ม.พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์ 
    โครงกำร  งบประมำณ  500,000  บำท 
นำยจรินทร์  ฟักข ำ  เรียน ประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต.บ่อพลอยทุกท่ำน 
ส.อบต.หมู่ 4   ขอช้ีแจงเหตุผลควำมจ ำเป็นดังนี้ 
    เหตุผลและควำมจ ำเป็น  เนื่องจำกเส้นทำงดังกล่ำวประชำชนใช้สัญจรไปมำเพื่อ
    ขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตร และเป็นทำงลัดออกสู่ถนนสำยเช่ือมต่อต ำบล     
    ช่องด่ำนและตัวอ ำเภอบ่อพลอย ปัจจุบันถนนลูกรังเส้นนี้มีสภำพช ำรุด เป็นหลุม  
    เป็นบ่อ ท ำให้กำรสัญจรไม่สะดวกและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเกรงว่ำจะเกิดอันตรำย
    ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนได้ จึงต้องกำรให้มีกำรก่อสร้ำงถนนที่ได้ 
    มำตรฐำนใช้ 
นำยสนอง  วิเศษสิงห์  5.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้ำนนำยสีหมอก หมู่ที่ 5 
นำยก อบต.   บ้ำนบึงหล่ม  ขนำดกว้ำง 5 ม. ยำว 165 ม. หนำ 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อย 
    กว่ำ 825 ตรม.  ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.50 ม.พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์ 
    โครงกำร  งบประมำณ  500,000  บำท 
นำยปรำโมทย์  กิ่งทัพหลวง เรียน ประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต.บ่อพลอยทุกท่ำน 
ส.อบต.หมู่ 5   ขอช้ีแจงเหตุผลควำมจ ำเป็นดังนี้ 
    เหตุผลและควำมจ ำเป็น เนื่องจำกเส้นทำงดังกล่ำวเป็นเส้นทำงสำยหลักใช้สัญจร
    ไปมำ ระหว่ำงหมู่บ้ำนและขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรออกสู่ตลำด ตลอดจน 
    ประชำชนหมู่บ้ำนใกล้เคียงก็ใช้เสน้ทำงนี้เปน็ทำงลดัออกสู่ถนนใหญ่ ปัจจุบันถนน
    เส้นนี้มีสภำพช ำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ในช่วงฤดูแล้วมีฝุ่นละออง เป็นจ ำนวนมำก  
    ประชำชนจึงต้องกำรให้มีกำรก่อสร้ำงถนนที่ได้มำตรฐำนใช้ 
นำยสนอง  วิเศษสิงห์  6.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยทำงแทรกเตอร์ หนองเตียน -
นำยก อบต.   วังใหญ่ หมู่ที่ 6  บ้ำนหนองเตียน  ขนำดกว้ำง 6 ม. ยำว 1,270 ม.         
    หนำ 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 7,620 ตรม. ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.50 ม.
    พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร   งบประมำณ  4,500,000  บำท 
นำยวันชัย  ตันตระวำนิชย์ เรียน ประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต.บ่อพลอยทุกท่ำน 
ส.อบต.หมู่ 6   ขอช้ีแจงเหตุผลควำมจ ำเป็นดังนี้ 
    เหตุผลและควำมจ ำเป็น  เนื่องจำกถนนเส้นดังกล่ำวเป็นเส้นทำงสำยหลัก 
    เช่ือมต่อระหว่ำงต ำบลช่องด่ำนและต ำบลบ่อพลอย ไปต ำบลหนองกุ่มได้   
    เดินทำงขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตร เช่น อ้อย มันส ำปะหลัง เป็นต้น  ปัจจุบัน 
    ถนนเส้นน้ีเป็นลูกรังมีสภำพช ำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ ในช่วงฤดูแล้งมีฝุ่น 
    ละอองเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้กำรสัญจรไปมำไม่สะดวกและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
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    เกรงว่ำจะเกิดอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนได้จึงต้องกำรให้มีกำร
    ก่อสร้ำงถนนที่ได้มำตรฐำนใช้ 
นำยสนอง วิเศษสิงห์  7.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นศำลเจ้ำพ่อเขำแดง-บึงหล่ม  
นำยก อบต.   หมู่ที่ 7 บ้ำนตะวัน  ขนำดกว้ำง 6 ม. ยำว 140 ม. หนำ 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่ 
    น้อยกว่ำ  840 ตรม. ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.50 ม.พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์ 
    โครงกำร  งบประมำณ  500,000  บำท 
นำยบุญชัย  หอชะเอม  เรียน ประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต.บ่อพลอยทุกท่ำน 
ส.อบต.หมู่ 7   ขอช้ีแจงเหตุผลควำมจ ำเป็นดังนี้ 
    เหตุผลและควำมจ ำเป็น  เนื่องจำกเส้นทำงนี้เป็นเส้นทำงหลักที่ประชำชนใช้ 
    สัญจร และขนส่งสินค้ำกำรเกษตรออกสูต่ลำดใช้สัญจรระหว่ำงหมู่บ้ำน ปัจจุบัน
    ถนนเส้นน้ีเป็นถนนลูกรังมสีภำพช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ท ำให้กำรสัญจรไม่สะดวก
    และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเกรงว่ำจะเกิดอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ 
    ประชำชนได้ จึงต้องกำรให้มีกำรก่อสร้ำงถนนที่ได้มำตรฐำนใช้ 
นำยสนอง  วิเศษสิงห์  8.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นวัดหนองโพธ์ิ หมู่ที่ 8 
นำยก อบต.   ขนำดกว้ำง 6 ม. ยำว 140 ม. หนำ 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 840 ตรม. 
    ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.50 ม.พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 
    งบประมำณ  500,000  บำท 
นำยบรรพต  จินมิน  เรียน ประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต.บ่อพลอยทุกท่ำน 
ส.อบต.หมู่ 8   ขอช้ีแจงเหตุผลควำมจ ำเป็นดังนี้ 
    เหตุผลและควำมจ ำเป็น  ถนนเส้นดังกล่ำวเป็นถนนที่ประชำชนใช้สัญจร ขนส่ง 
    สินค้ำกำรเกษตรออกสู่ตลำด และเช่ือมต่อระหว่ำงหมู่บ้ำน นักเรียนเดินทำงไป 
    โรงเรียนและประชำชนเดินทำงไปท ำบุญที่วัด ตลอดจนเป็นเส้นทำงลัดน ำผู้ป่วย
    ฉุกเฉินและผู้สูงอำยุไปโรงพยำบำล ปัจจุบันชำวบ้ำนที่ใช้เส้นทำงนี้ได้รับควำม 
    เดือดร้อนเป็นอย่ำงมำก จำกถนนลูกรังในช่วงฤดูแล้งถนนเป็นฝุ่นละอองอำจท ำ 
    ให้เกิดภูมิแพ้ได้ และช่วงฤดูฝนถนนเปียกแฉะลื่นท ำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึง 
    ต้องกำรให้มีกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตข้ึนเพื่อประชำชนจะได้มีถนนที่ได้ 
    มำตรฐำนใช้ 
นำยสนอง  วิเศษสิงห์  9.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นเขำเขียว-สระตำโล หมู่ที่ 9 
นำยก อบต.   บ้ำนเขำเขียว  ขนำดกว้ำง 6 ม. ยำว 142 ม. หนำ 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อย 
    กว่ำ 852 ตรม.  ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.50 ม.พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์ 
    โครงกำร งบประมำณ  500,000  บำท 
นำยสุพิศ  สืบอินทร์  เรียน ประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต.บ่อพลอยทุกท่ำน 
ส.อบต.หมู่ 9   ขอช้ีแจงเหตุผลควำมจ ำเป็นดังนี้ 
    เหตุผลและควำมจ ำเป็น   เนื่องจำกถนนเส้นดังกลำ่วเป็นเส้นทำงที่ประชำชนใช้
    เดินทำงออกสู่ถนนใหญ่  ขนส่งสินค้ำทำงกำรเกษตร นักเรียนเดินทำงไปโรงเรียน 
    น ำผู้ป่วยและผู้สูงอำยุเดินทำงไปโรงพยำบำล และยังเป็นเส้นทำงเช่ือมต่อไปยัง 
    อ ำเภอห้วยกระเจำ ปัจจุบันถนนเส้นน้ีเป็นถนนลูกรังท ำให้เกิดฝุ่นละอองในช่วง 
    ฤดูแล้ง และเดินทำงล ำบำกในช่วงฤดูฝนถนนมีน้ ำท่วมขังเป็นหลุมเป็นบ่อ 
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    จึงต้องกำรให้มีกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตข้ึนเพื่อประชำชนจะได้มีถนนที่ได้ 
    มำตรฐำนใช้เพิ่มข้ึน 
นำยสนอง  วิเศษสิงห์  10.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้ำนผู้ใหญ่  หมู่ที่ 10  
นำยก อบต.   บ้ำนเขำสิงโต ขนำดกว้ำง 4 ม. ยำว 210 ม. หนำ 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อย 
    กว่ำ 840 ตรม.  ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.50 ม.พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์ 
    โครงกำร งบประมำณ  500,000  บำท 
น.ส.ดำวสวรรค์ กำญจนสิงโต เรียน ประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต.บ่อพลอยทุกท่ำน 
ส.อบต.หมู่ 10   ขอช้ีแจงเหตุผลควำมจ ำเป็นดังนี้ 
    เหตุผลและควำมจ ำเป็น   ถนนเส้นดังกล่ำวเป็นถนนที่ประชำชนใช้เดินทำงเป็น 
    จ ำนวนมำก ใช้ขนส่งผลผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตรออกสู่ตลำด  น ำผู้ป่วยเดินทำง
    ไปโรงพยำบำล นักเรียนเดินทำงไปโรงเรียน  ซึ่งถนนเส้นน้ีเป็นถนนลูกรังท ำให้ 
    เกิดฝุ่นละอองในช่วงฤดูแล้งและเดินทำงล ำบำกในช่วงฤดูฝนถนนมีน้ ำท่วมขังเป็น
    หลุมเป็นบ่อ จึงต้องกำรให้มีกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตข้ึนเพื่อประชำชนจะได้มี 
    ถนนที่ได้มำตรฐำนใช้เพิ่มข้ึน 
นำยสนอง  วิเศษสิงห์  11.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเส้น บุงพยอม หมู่ที่  11        
นำยก อบต.   บ้ำนวังไพลิน  ขนำดกว้ำง 4 ม. ยำว 211 ม. หนำ 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อย 
    กว่ำ 844 ตรม.  ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.50 ม.พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์ 
    โครงกำร  งบประมำณ  500,000  บำท 
นำยสุภำพ  รู้ระวัง  เรียน ประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต.บ่อพลอยทุกท่ำน 
ส.อบต.หมู่ 11   ขอช้ีแจงเหตุผลควำมจ ำเป็นดังนี้ 
    เหตุผลและควำมจ ำเป็น  เนื่องจำกเส้นทำงดังกล่ำวเป็นเส้นทำงลัดออกสู่ถนน 
    ใหญ่เส้นบ่อพลอยไปพนมทวน ประชำชนใช้เส้นทำงนี้ในกำรสัญจรไปมำ ขนส่ง 
    ผลผลิตออกสู่ตลำด ปัจจุบันประชำชนที่ใช้เส้นทำงนี้ได้รับควำมเดือดร้อนเป็น 
    อย่ำงมำกไม่สะดวกในกำรเดินทำงสภำพถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อน้ ำท่วมขัง ฤดู
    แล้งมีฝุ่นละอองพัดเข้ำบ้ำนเรือน จึงต้องกำรให้มีกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตข้ึน 
    เพื่อประชำชนจะได้มีถนนที่ได้มำตรฐำนใช้ 
นำยสนอง  วิเศษสิงห์  12.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นสระตำโล-โกรกมะตูม      
นำยก อบต.   หมู่ที่ 12  ขนำดกว้ำง 6 ม. ยำว 140 ม. หนำ 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ  
    840 ตรม. ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.50 ม.พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 
    งบประมำณ  500,000  บำท 
นำยเปี๊ยก วันเจริญสุข  เรียน ประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต.บ่อพลอยทุกท่ำน 
ส.อบต.หมู่ 12   ขอช้ีแจงเหตุผลควำมจ ำเป็นดังนี้ 
    เหตุผลและควำมจ ำเป็น  เนื่องจำกถนนเส้นดังกล่ำวเป็นถนนสำยหลักประชำชน
    ใช้สัญจรไปมำระหว่ำงหมู่บ้ำนและเช่ือมต่อไปยังอ ำเภอห้วยกระเจำ ซึ่งประชำชน
    จะใช้เส้นทำงในกำรขนส่งสินค้ำกำรเกษตร นักเรียนเดินทำงไปโรงเรียน ผู้สูงอำยุ
    และผู้ป่วยเดินทำงไปโรงพยำบำล ซึ่งปัจจุบันถนนลูกรังเส้นน้ีมีสภำพช ำรุดทรุด 
    โทรมในฤดูฝนน้ ำท่วมขังและกระแสน้ ำกัดเซำะจนพังเสียหำย ประชำชนได้รับ 
    ควำมเดือดร้อนดังนั้นจึงต้องกำรให้มีกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตข้ึนเพื่อประชำชน
    จะได้มีถนนที่ได้มำตรฐำนใช้ 



-16- 
 

นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ตำมที่ฝ่ำยบริหำรฯ ได้ช้ีแจงพร้อมกับให้สมำชิกสภำ อบต.ทุกหมู่ได้ช้ีแจงเหตุผล
ประธำนสภำฯ   และควำมจ ำเป็นในกำรเสนอขอโครงกำรก่อสร้ำงถนนฯ มำนั้นมีท่ำนใดมี 
    ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญนำยบุญชัย  หอชะเอม ส.อบต.หมู่ 6 
นำยบุญชัย  หอชะเอม  กระผมขอท้วงติง เนื่องจำกสืบทรำบมำว่ำถนนเส้นทำงแทรกเตอร์ หมู่ที่ 6       
ส.อบต.หมู่ 6   เป็นเส้นยุทธศำสตร์ของจังหวัดอยู่แล้ว ซึ่งทำง อบจ.ด ำเนินกำรก่อสร้ำงอย่ำง 
    ต่อเนื่องจนกว่ำจะสิ้นสุดเส้นทำงกระผมก็ขอให้ทุกท่ำนได้พิจำรณำ 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ขอเชิญนำยกุญทณ  รุ่งสว่ำง  ส.อบต.หมู่ 3 
ประธำนสภำฯ    
นำยกุญทณ  รุ่งสว่ำง    กระผมเสนอเส้นทำงบ้ำนท่ำว้ำ – ไร่สิงห์ทองอีกเส้นให้ทุกท่ำนได้พิจำรณำ 
ส.อบต.หมู่ 3 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ขอเชิญนำยบุญเลิศ  พันธ์ุพวง  ส.อบต.หมู่ 1 
ประธำนสภำฯ    
นำยบุญเลิศ  พันธ์ุพวง   กระผมเสนอเส้นทำงเก็ทอินอีกเส้นของหมู่ 1 ไว้พิจำรณำด้วย 
 ส.อบต.หมู่ 1 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ขอเชิญนำยบรรพต  จินมิน  ส.อบต.หมู่ 8 
ประธำนสภำฯ    
นำยบรรพต  จินมิน  กระผมเสนอเส้นหน้ำโรงเรียนบ้ำนหนองโพธ์ิ ไปศำลำมิยำซำว่ำ ไว้พิจำรณำด้วย   
ส.อบต.หมู่ 8 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ขอเชิญฝ่ำยบริหำรฯ ช้ีแจง 
ประธำนสภำฯ    
นำยสนอง  วิเศษสิงห์  ตำมที่สมำชิก อบต.หมู่ 3 , หมู่ 1 , หมู่ 8 ได้เสนอโครงกำรมำน้ันกระผมก็จะ
นำยก อบต.   น ำไปพิจำรณำในปีงบประมำณต่อไป ส่วนข้อท้วงติงของ สมำชิก อบต.หมู่ 7   
    กระผมเกรงว่ำกว่ำงบประมำณจะลงมำถึง เรำจะช้ำเกินไปเพรำะเส้นทำงนี้เป็น 
    เส้นทำงเช่ือมต่อหลำยต ำบลที่ส ำคัญเส้นทำงหนึ่งประชำชนใช้ประโยชน์เป็น 
    จ ำนวนมำก จึงต้องมีกำรน ำเข้ำสภำฯเป็นโครงกำรใหญ่ของต ำบลบ่อพลอย 
    รวม  12  โครงการ  เป็นเงินท้ังสิ้น  10,000,000  บาท 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ตำมที่ฝ่ำยบริหำรฯ ได้ช้ีแจงรำยละเอียด เรื่องขออนุมัติจ่ำยขำดเงินทุนส ำรอง
ประธำนสภำฯ   สะสม ประจ ำปี 2562 ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำโครงกำรพื้นฐำนโครงกำร 
    ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ทั้ง 12 หมู่บ้ำน เป็นเงินทั้งสิ้น  10,000,000  
    บำท ในพื้นที่ต ำบลบ่อพลอย   
    สอบถำมสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดมีข้อสงสัยจะสอบถำมหรือเพิ่มเติมหรือไม่ 
 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมหรือเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุม
ประธำนสภำฯ   เห็นชอบขออนุมัติจ่ำยขำดเงินทุนส ำรองประธำนสภำฯ สะสม ประจ ำปี 2562 
    ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำโครงกำรพื้นฐำนโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต       
    เสริมเหล็ก ทั้ง 12 หมู่บ้ำน เป็นเงินทั้งสิ้น  10,000,000  บำท  
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ 21 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง(ประธำนสภำฯ , รองประธำนสภำฯ, เลขำนุกำรสภำฯ)
    ลำกำรประชุม - รำย 
นำยสนอง  วิเศษสิงห ์  ในส่วนของโครงกำรที่สมำชิก อบต. หมู่ 3, หมู่ 1, หมู่ 8 ได้เสนอมำนั้น กระผมจะน ำไป
นำยก อบต.   พิจำรณำในงบประมำณปีถัดไป 
 
ระเบียบวำระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ(ถ้ำม)ี 
    ไม่มี 
นำยชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์ หำกไม่มสีมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะสอบถำมหรือเพิ่มเติม กระผมขอปิดประชุม 
ประธำนสภำฯ 
    ปิดประชุมเวลำ   12.10  น. 
 
      (ลงช่ือ)    แผน   ยิ้มใหญ่หลวงลวง   ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายแผน   ยิ้มใหญ่หลวง) 
           เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อพลอย 
 

 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อพลอย เรียบร้อยแล้ว 
 

     (ลงช่ือ) ดดาวสวรรค์  กาญจนสิงโตา   ประธานกรรมการฯ 
         (นางสาวดาวสวรรค์  กาญจนสิงโต) 
 
      สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อพลอย หมู่ที่ 10 
 

     (ลงช่ือ)      ศศิพร  กุลชยวนัฐ          กรรมการ 
                (นางศศิพร  กุลชยวนัฐ) 
       สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อพลอย หมูท่ี่ 2 
 

     (ลงช่ือ)  ศุศุภชัย  จงวัฒนาไพศาลภ   กรรมการ 
             (นายศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล) 
       สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อพลอย หมูท่ี่ 7 
 
  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อพลอย เรียบร้อยแล้ว 
 
     (ลงช่ือ)   ชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


