
-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 

สมัยสำมัญท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.2562 
วันศุกร์ที่  15  กุมภำพันธ์    2562 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 

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 นำยจรินทร์  ฟักข ำ สมำชิก อบต. หมู่ 4 จรินทร์  ฟักข ำ  
8 นำยประพันธ์  เหมือนเขียว สมำชิก อบต. หมู่ 4 ประพันธ์  เหมือนเขียว  
9 นำยรัฐพงษ์  โรจน์พวง สมำชิก อบต. หมู่ 5 รัฐพงษ์  โรจน์พวง  

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

 
 
ผู้ไม่มำประชุม 
 
ล ำดับ 

ที ่
ชื่อ -สกุล  ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยกุญทณ  รุ่งสว่ำง สมำชิก อบต.หมู่ 3 กุญทณ  รุ่งสว่ำง  
2 นำยปรำโมทย์  กิ่งทัพหลวง สมำชิก อบต.หมู่ 5 ปรำโมทย์  กิ่งทัพหลวง  
3 นำยจรูญ  คงดี สมำชิก อบต.หมู่ 9 จรูญ  คงด ี  

 
 
 
 



-2- 
 
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 นำงศริณยำ  โพธิ์บอน นักวิชำกำรคลัง ศริณยำ  โพธิ์บอน  
7 นำยพัชรพล  สืบดำ ประชำชน พัชรพล  สืบดำ  
8 น.ส.อำรีย์  ทองนุ่ม หน .สป.  อำรีย์  ทองนุ่ม  
9 นำงมนต์กวี  เลียงผำ นักพัฒนำชุมชน มนต์กวี  เลียงผำ  

10 นำยจักรพงษ์  คงเกตุ นักวิเครำะห์ จักรพงษ์  คงเกตุ  
11 น.ส.นภำพร  สรณะพิบูลย์ นักทรัพยำกรบุคคล นภำพร  สรณะพิบูลย์  
12 นำงณัฐศิกำ  สำริดี เจ้ำพนักงำนธุรกำร ณัฐศิกำ  สำริดี  
13 น.ส.จรัสศรี  อมรสิริพงษ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร จรัสศรี  อมรสิริพงษ์  
14 น.ส.ศิวภรณ์  พรวิศณุกูล เจ้ำพนักงำนธุรกำร ศิวภรณ์  พรวิศณุกูล  
15 นำยโกวิทย์  เหมือนอ่ ำ นำยช่ำงโยธำ โกวิทย์  เหมือนอ่ ำ  
16 นำงอำรีรัตน์  ถำใหม่ นักวิชำกำรเงินฯ อำรีรัตน์  ถำใหม่  
17 น.ส.กิ่งดำว  แซ่เฮง นักวิชำกำรจัดเก็บฯ กิ่งดำว  แซ่เฮง  
18 นำงเฉลิมศรี  ไข่สิงห์ทอง เจ้ำหน้ำที่กำรเงินฯ เฉลิมศรี  ไข่สิงห์ทอง  
19 น.ส.ศุภิสรำ  บุญนิ่ม ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน ศุภิสรำ  บุญนิ่ม  
20 น.ส.แคทรียำ  สมำนทรัพย์ ผู้ช่วยธุรกำร แคทรียำ  สมำนทรัพย์  
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เริ่มประชุม เวลำ  10.00  น. 
นำยแผน   ยิ้มใหญ่หลวง  วันนี้เป็นกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย  สมัยสำมัญ 
เลขำนุกำรสภำฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจ ำปี 2562  ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มำตรำ 56 
กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องมีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
มำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งหมด
เท่ำที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล        
บ่อพลอย มำประชุมจ ำนวน 18 คน    ถือว่ำครบองค์ประชุมแล้ว และก่อนที่ท่ำน
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย จะเปิดประชุม ขอเรียนเชิญท่ำน
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย    จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย
พร้อมกัน 

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

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

ลงวันที่  15  กุมภำพันธ์  2562  
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    

    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

   2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 
สมัยสามัญท่ี 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  30  ตุลาคม พ.ศ. 2561     

นำยชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์ ขอให้เพ่ือนสมำชิกช่วยดูก่อนที่ผมจะขอมติที่ประชุมในกำรรับรองรำยงำนกำรประชุม 
ประธำนสภำฯ ว่ำมีอะไรที่จะต้องแก้ไขเพ่ิมเติม สมำชิกท่ำนใดมีอะไรที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม ถ้ำไม่มีผมจะ

ขอรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วสมำชิกท่ำนใดเห็นชอบกำรรับรองรำยงำนกำร
ประชุมครั้งที่แล้วขอให้ท่ำนยกมือด้วยครับ 

 

ที่ประชุม  -มีมติ ดังนี้ 
  เห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุม  จ ำนวน   18  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ    จ ำนวน    -    เสียง 
  งดออกเสียง    จ ำนวน    -    เสียง 
    ลำกำรประชุม    จ ำนวน    3   คน 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
    3.1 เรื่อง  กำรก ำหนดสมัยประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี 2562 และก ำหนดสมัย
    ประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป (ปี 2563) 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจงรำยละเอียด 
ประธำนสภำฯ 
นำงนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์  เรียน ประธำนสภำฯ  นำยก อบต.  รองนำยก อบต. เลขำนุกำรนำยกฯ สมำชิกสภำ 
ปลัด อบต.   อบต. และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
     ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  
    พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) หมวด 2 กำรประชุม  
    ข้อ 11 (3) ก าหนดว่า ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วน
    ต ำบลก ำหนดว่ำปีนั้นจะมีสมัยประชุมสมัยสำมัญประจ ำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะ
    เริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก ำหนดกี่วัน กับให้ก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
    สำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก ำหนดกี่วัน 
     กำรก ำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก ำหนด 
    ข้อ 21  บัญญัติว่า กำรก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีระยะเวลำและ 
    วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
    สำมัญประจ ำปีของปีถัดไป และระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรก 
    ของปีถัดไปให้ประธำนสภำท้องถิ่นน ำปรึกษำในที่ประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรก 
    ของแต่ละปี โดยให้น ำควำมในข้อ 11 มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
     เมื่อสภำท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธำนสภำท้องถิ่นท ำเป็นประกำศของสภำ
    ท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส ำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี พ.ศ.2562 ก ำหนด
    เป็นสี่สมัย ดังนี้ 
    สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 1 ก ำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภำพันธ์ 2562 
    สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 2 ก ำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนำยน 2562 
    สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 3 ก ำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหำคม 2562 
    สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 4 ก ำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวำคม 2562 
    และก ำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2563 มีก ำหนด 
    15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภำพันธ์ 2563 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ตำมท่ีปลัด อบต.ได้ชี้แจงรำยละเอียดมำนั้น จึงขอเสนอปรึกษำในที่ประชุมว่ำจะ 
ประธำนสภำฯ   ก ำหนดให้มีจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี 2562 กี่สมัย  
นำยบุญเลิศ  พันธุ์พวง  เสนอให้มีกำรประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี 2562 (ตำมร่ำงประกำศ) เป็นสี่สมัย 
ส.อบต.หมู่ 1    
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ มีสมำชิก อบต.ท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธำนสภำฯ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ สรุปเป็นอันว่ำที่ประชุมได้ก ำหนดระยะเวลำและวันเริ่มต้นของกำรประชุมสมัยสำมัญ 
ประธำนสภำฯ   แต่ละสมัยในปี 2562 จ ำนวน 4 สมัย และวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรกของ 
    ปี 2563 ดังนี้ 
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    สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 1 ก ำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภำพันธ์ 2562 
    สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 2 ก ำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนำยน 2562 
    สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 3 ก ำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหำคม 2562 
    สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 4 ก ำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวำคม 2562 
    และก ำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2563 มีก ำหนด 
    15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภำพันธ์ 2563 
มติที่ประชุม   เห็นชอบโดยกำรยกมือ จ ำนวน  18  เสียง 
    ไม่เห็นด้วย     จ ำนวน    - เสียง 
    งดออกเสียง  จ ำนวน    -  เสียง 
    ลำกำรประชุม      จ ำนวน    3 คน 
    3.2 เรื่อง ขอควำมเห็นชอบในกำรรับมอบทรัพย์สินรถยนต์รำชกำร (รถพยำบำลกู้ชีพ
    ฉุกเฉิน AMBULANCE) 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจงรำยละเอียด 
ประธำนสภำฯ 
นำงนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์  ตำมท่ีได้น ำเรียนแล้วเรื่องขอรับกำรสนับสนุนยำนพำหนะรถตู้และรถยนต์กู้ชีพ 
ปลัด อบต.   จำกเทศบำลบำงบัวทอง ซึ่งในขณะนี้ทำงเทศบำลบำงบัวทองได้มอบรถยนต์พยำบำล 
    กู้ชีพฉุกเฉินให้กับทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย เรียบร้อยแล้วรวมทั้งได้ท ำ
    หนังสือโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์รำชกำรพร้อมเล่มทะเบียนมำให้เรียบร้อยแล้ว 
    ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎระเบียบข้อกฎหมำยของทำงรำชกำร ตำม พ.ร.บ.  
    กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบ 
    กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 
    ก ำหนดไว้ว่ำ “ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วน
    ท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้ำกำรกระท ำ
    ดังกล่ำวมีเงื่อนไขหรือมีภำระติดพันหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นจะรับเอำ
    พัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำหน่วยกำรบริหำรรำชกำร
    ส่วนท้องถิ่นนั้น” ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อระเบียบกฎหมำยจึงน ำเรื่องนี้เสนอเข้ำที่
    ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย เพ่ือพิจำรณำเห็นชอบในกำรรับมอบ
    ครุภัณฑ์รถยนต์กู้ชีพเพ่ือท ำกำรโอนกรรมสิทธิ์ต่อไป 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ตำมที่ปลัด อบต.ได้ชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับมอบทรัพย์สินรถยนต์รำชกำร 
ประธำนสภำฯ   (รถพยำบำลกู้ชีพ ฉุกเฉิน AMBULANCE) นั้น มี สมำชิก อบต.ท่ำนใดมีข้อสงสัย 
    จะสอบถำมอีกหรือไม ่ ถ้ำไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   เห็นชอบโดยกำรยกมือ จ ำนวน  18  เสียง 
    ไม่เห็นด้วย     จ ำนวน    - เสียง 
    งดออกเสียง  จ ำนวน    -  เสียง 
    ลำกำรประชุม      จ ำนวน    3 คน 
    3.3 เรื่อง กำรขออนุญำตก่อสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงสุกรขุน 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ขอเชิญนำยพัชรพล  สืบดำ ผู้ประกอบกำรขออนุญำตก่อสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงสุกร 
ประธำนสภำฯ   ได้ชี้แจงรำยละเอียด 
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นำยพัชรพล  สืบดำ  กล่ำวสวัสดีทุกท่ำน เนื่องจำกกระผมได้ยื่นเอกสำรขออนุญำตก่อสร้ำงโรงเรือน 
ผู้ประกอบกำร   เลี้ยงสุกรขุนมำแล้วนั้น  แต่เนื่องจำกเอกสำรที่น ำไปยื่นขอกู้กับธนำคำรไม่ผ่ำนเพรำะ
    เอกสำรเป็น น.ส.3 ข. จึงให้มำท ำกำรเปลี่ยนเป็น เอกสำร น.ส.3 ก. ก่อนจึงจะ 
    อนุมัติได้ ต่อมำทำงอ ำเภอบ่อพลอยได้ประกำศว่ำใครที่มีที่ดิน น.ส.3 ข. ให้มำท ำกำร
    เปลี่ยนเป็น น.ส.3 ก .ได้ จึงไปท ำกำรเปลี่ยนเป็น น.ส.3 ก. ประกอบกับ พ.ร.บ. 
    คุ้มครองอำคำรมีผลบังคับใช้ว่ำถ้ำใครจะขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรที่มีขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 
    150 ตร.ม. จะต้องมีวิศวกรออกแบบรับรองและจะต้องขออนุญำตจำกองค์กำร 
    บริหำรส่วนต ำบลก่อนจึงจะด ำเนินกำรยื่นขอกู้จำกธนำคำรได้ ดังนั้น กระผมจึง 
    น ำเรื่องเสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย เพ่ือขอควำมเห็นชอบกำร
    ก่อสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงสุกรขุน ในหมู่ที่ 9 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย  
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ตำมท่ีนำยพัชรพล  สืบดำ ได้ชี้แจงมีสมำชิก อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมหรือไม่ 
ประธำนสภำฯ   ขอเชิญนำยวันชัย  ตันตระวำนิชย์ สมำชิก อบต. หมู่ 6  
นำยวันชัย ตันตระวำนิชย์  ขอฝำกผู้ประกอบกำรช่วยดูแลเหตุร ำคำญที่จะเกิดขึ้นกับชำวบ้ำนและสิ่งแวดล้อม 
สมำชิก อบต.หมู่ 6  ให้นึกถึงชำวบ้ำนก่อนล ำดับแรก  
นำยบุญชัย  หอชะเอม  เรื่องหลักเกณฑ์ในกำรจัดตั้งฟำร์มซึ่งเน้นกำรประชำคมจำกชำวบ้ำนจำกเอกสำร 
ส.อบต.หมู่ 7   กำรท ำประชำคมท่ีแนบมำนี้เป็นกำรประชำคมท่ีท ำมำนำนตั้งแต่ปี พ.ศ.2556  
    อยำกทรำบว่ำกำรประชำคมฉบับนี้ครอบคลุมถึงปีปัจจุบันหรือไม่ในกรณีที่ก่อสร้ำง
    ฟำร์มแล้วเกิดมีปัญหำเกิดขึ้นตำมมำเท่ำที่ทรำบมำขณะนี้ได้เกิดผลกระทบกับชำวบ้ำน
    แล้วในเรื่องของฟำร์มเรื่องของกลิ่นเกิดขึ้นกระผมจึงอยำกปรึกษำว่ำจะท ำอย่ำงไรให้
    เกิดควำมถูกต้องถ้ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอยอนุมัติแล้วจะต้องชี้แจงให้
    ชำวบ้ำนเข้ำใจต่อผลกระทบทีต่ำมมำขอฝำกให้คณะผู้บริหำรได้พิจำรณำ 
นำยสนอง  วิเศษสิงห์  ตำมที่สมำชิก อบต.ได้เสนอแนะมำกระผมขอฝำกให้ท่ำนช่วยท ำประชำคมมำใหม่
นำยก อบต.   เนื่องจำกมีฟำร์มใน หมู่ 9 มีปัญหำชำวบ้ำนร้องเรียนเข้ำมำทำง อบต.บ่อพลอย ดังนั้น 
    เพ่ือป้องกันปัญหำที่จะเกิดขึ้นในอนำคตจึงขอควำมร่วมมือให้ท ำประชำคมมำใหม่โดย
    ประสำนกับทำงผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 9  ถ้ำประชำคมผ่ำนทำงสภำ อบต.ก็เห็นด้วย 
นำยพัชรพล สืบดำ  ในเรื่องของกำรท ำประชำคมกระผมได้สอบถำมข้อมูลจำกแล้วปรำกฏว่ำรำยงำนกำร 
ผู้ประกอบกำร   ประชำคมไม่มีกำรหมดอำยุ ส่วนเรื่องน้ ำเสีย และเรื่องส่งกลิ่นเหม็น  เป็นไปตำม
    มำตรฐำนของฟำร์มอยู่แล้ว 
นำยสนอง  วิเศษสิงห์  ตำมท่ีสมำชิกได้เสนอแนะท้วงติงเข้ำมำเนื่องจำกเพรำะเป็นห่วงชำวบ้ำน แต่ฟำร์ม 
นำยก อบต.   ของท่ำนไม่น่ำจะมีปัญหำ แต่ขอฝำกให้ทำงผู้ใหญ่บ้ำนท ำประชำคมมำให้ใหม่ 
    และกระผมขอควำมเห็นจำกสมำชิก อบต.หมู่ 9 ว่ำมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร 
นำยสุพิศ  สืบอินทร์  ถ้ำท ำประชำคมหมู่บ้ำนผ่ำนกระผมก็ไม่มีปัญหำ 
สมำชิก อบต.หมู่ 9 
นำยสนอง  วิเศษสิงห์  เนื่องจำกทำงผู้ประกอบกำรมีควำมประสงค์จะด ำเนินกำรให้เร็วเพรำะติดต่อกับทำง
นำยก อบต.   ธนำคำรไว้แล้วรอผลอนุมัติจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย เพ่ือจะได้ไป
    ด ำเนินกำรขอกู้กับทำงธนำคำรต่อไปขอปรึกษำว่ำถ้ำผู้ประกอบกำรท ำประชำคม
    หมู่บ้ำนแล้วประกอบกับเอกสำรครบจึงขอควำมเห็นชอบจำกสภำฯ แห่งนี้ 
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นำยบรรพต  จินมิน  กำรขออนุญำตท ำฟำร์มจะต้องประสำนกับผู้ใหญ่บ้ำนก่อนว่ำมีผลกระทบต่อชำวบ้ำน 
สมำชิก อบต.หมู่ที่ 8  มำน้อยเพียงไรดังนั้นผู้น ำต้องแสดงควำมคิดเห็นได้ว่ำได้ขอควำมเห็นชอบจำก 
    ประชำคมแล้วไม่มีผลกระทบต่อประชำชน 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจง 
ประธำนสภำฯ  
นำงนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์  ตำมท่ีนำยพัชรพล  สืบดำ ผู้ประกอบกำร ได้ยื่นขออนุญำตก่อสร้ำงโรงเรือนเลี้ยง 
ปลัด อบต.   สุกรขุน หมู่ที่ 9 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย ขนำดกว้ำง 9.00 เมตร ยำว 104.00 
    เมตร จ ำนวน 8 หลัง ๆ ละ 600 ตัว บนพ้ืนที่ จ ำนวน 4 แปลง ๆ ละ 2 โรงเรือน 
    ดังนี้ 
    1. น.ส.3 ก. เลขที่ 1194 เล่ม 12 ข หน้ำ 44 เลขที่ดิน 199 จ ำนวน 6 ไร่ 1 งำน 
    38 ตำรำงวำ 
    2. น.ส.3 ก. เลขที่ 1195 เล่ม 12 ข หน้ำ 45 เลขที่ดิน 201 จ ำนวน 5 ไร่ – งำน 
    49 ตำรำงวำ 
    3. น.ส.3 ก. เลขที่ 1196 เล่ม 12 ข หน้ำ 46 เลขที่ดิน 198 จ ำนวน 6 ไร่ 1 งำน 
    54 ตำรำงวำ 
    4. น.ส.3 ก. เลขที่ 1197 เล่ม 12 ข หน้ำ 47 เลขที่ดิน 200 จ ำนวน 5 ไร่ 3 งำน 
    45 ตำรำงวำ 
    เนื่องจำกกำรขออนุญำตก่อสร้ำงทำงผู้ประกอบกำรได้ด ำเนินเรื่องมำนำนแล้วแต่ติดขัด
    ในเรื่องของเอกสำรหลำยอย่ำงในส่วนของเอกสำรกำรประชำคมได้มีกำรท ำประชำคม
    ตั้งแต่ปี 2556 แต่ยังใช้ได้ไม่มีข้อระเบียบกฎหมำยของกำรหมดอำยุ ซึ่งทำงหมู่บ้ำนได้
    มีกำรประชุมประจ ำเดือนเมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2562 และมีกำรน ำเรื่องนี้เข้ำที่
    ประชุมด้วย แต่เนื่องจำกคุณพัชรพล  ไม่ได้เข้ำประชุมด้วยเนื่องจำกติดธุระ เมื่อน ำ
    เรื่องนี้แจ้งในที่ประชุมซึ่งก็ไม่มีชำวบ้ำนคัดค้ำน แต่ก็ไม่ได้แสดงควำมคิดเห็นแต่อย่ำงใด 
    หลังจำกที่ประชำคมตั้งแต่ปี 2556 ไปแล้วจนถึงวันนี้ บริเวณที่จะก่อสร้ำงมีบ้ำน
    ประชำชนปลูกสร้ำงเพ่ิมขึ้นมำกน้อยเพียงใด ทำงผู้ใหญ่บ้ำนแจ้งว่ำไม่มีบ้ำนเรือนของ
    ประชำชนมีแต่ฟำร์มของนำยไพรัช อยู่ 1 ฟำร์ม  และจำกกำรที่คุณพัชรพล ได้ไปยื่น
    พิสูจน์เอกสำรสิทธิ์ที่โยธำธิกำรและผังเมืองประกอบกับวิศวกรประกอบแบบเป็นที่
    เรียบร้อยแล้วนั้น ทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย จึงฝำกดูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
    สิ่งแวดล้อมด้ำนกำรบ ำบัดน้ ำเสียต้องได้ตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนดไว้ 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ตำมที่ปลัด อบต.ได้กล่ำวชี้แจงรำยละเอียดมำนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสมำชิก อบต.
ประธำนสภำฯ   ทุกท่ำนเห็นเป็นอย่ำงไร 
นำยวันชัย ตันตระวำนิชย์  ตำมท่ีนำยก อบต.และปลัด อบต.ได้ชี้แจงก็สมควรอนุญำต เพ่ือจะได้ไม่เสียเวลำ 
สมำชิก อบต.หมู่ 6   ด ำเนินกำรของผู้ประกอบกำร 
นำยบรรพต  จินมิน  อยำกให้ดูว่ำประชำชนในพื้นท่ีจะได้รับผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำงฟำร์มในอนำคต 
สมำชิก อบต. หมู่ 8  หรือไม่ ถ้ำผู้น ำในพื้นท่ีไม่คัดค้ำนก็ผ่ำนให้ 
นำยบุญชัย  หอชะเอม  ฝำกให้ผู้ประกอบกำรท ำเอกสำรให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
สมำชิก อบต. หมู่ 7 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ สอบถำมสมำชิก อบต.ท่ำนใดมีข้อสงสัย และเสนอแนะอีกหรือไม่  
ประธำนสภำฯ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
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นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ หำกที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอย่ำงอ่ืนอีก กระผมขอมติที่ประชุม 
ประธำนสภำฯ   ในกำรเห็นชอบกำรขออนุญำตก่อสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงสุกรขุน 
มติที่ประชุม   เห็นชอบโดยกำรยกมือ จ ำนวน  18  เสียง 
    ไม่เห็นด้วย     จ ำนวน    - เสียง 
    งดออกเสียง  จ ำนวน    -  เสียง 
    ลำกำรประชุม      จ ำนวน    3 คน 
    3.4  กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล บ่อพลอย  
    เรื่อง  หลักเกณฑ์กำรคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจงรำยละเอียด 
ประธำนสภำฯ 
นำงนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์   ด้วยพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 
ปลัด อบต.   บ้ำนเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มำตรำ 34/3 ก ำหนด
    ว่ำ เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมสะอำดและกำรจัดระเบียบในกำรคัดแยก เก็บ ขน 
    และก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกข้อก ำหนดของ
  ท้องถิ่น กล่ำวคือ ตำม (2) ก ำหนดวิธีกำรคัดแยก เก็บ ขน และก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต่อมำ 
กระทรวงมหำดไทยได้ออกประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอย พ.ศ.2560 ซึ่งตำมข้อ 5 ก ำหนดว่ำ 
“รำชกำรส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้ำงควำมรับรู้ ควำมเข้ำใจ และจิตส ำนึกให้ประชำชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรลด
ปริมำณ  และคัดแยกมูลฝอย เพ่ือน ำกลับมำใช้ใหม่ มีควำมตระหนักรู้และรับผิดชอบในกำรจัดกำรมูลฝอย ณ แหล่งก ำ
เนินมูลฝอย รวมตลอดท้ังเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ประชำชนทรำบ” ประกอบกับข้อ 8 ซึ่งก ำหนด
ว่ำ “ภำชนะรองรับมูลฝอยตำมข้อ 7 ต้องมีลักษณะที่เหมำะสมกับกำรใช้งำน โดยมีสีเฉพำะส ำหรับรองรับมูลฝอยแต่ละ
ประเภท หรืออำจก ำหนดข้อควำมหรือสัญลักษณ์อ่ืนซึ่งแสดงถึงมูลฝอยประเภทนั้นไว้อย่ำงชัดแจ้งที่ภำชนะรองรับมูลฝอย
แทนก็ได้ (1) สีน้ ำเงินส ำหรับมูลฝอยทั่วไป (2) สีเขียว ส ำหรับมูลฝอยอินทรีย์ (3) สีเหลือง ส ำหรับมูลฝอยน ำกลับมำใช้
ใหม่ (4) สีส้ม ส ำหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน เพ่ือควำมปลอดภัยอำจจัดภำชนะรองรับมูลฝอยตำมวรรค
หนึ่งให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้” 
 
    ขยะเป็นวำระแห่งชำติและรัฐบำลได้มอบนโยบำยเกี่ยวกับขยะแต่องค์กำร 
   บริหำรส่วนต ำบลเรำไม่มีรถจัดเก็บขยะจึงต้องพิจำรณำว่ำจะต้องออกข้อบัญญัติ  
   อย่ำงไรให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่และขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติ 
    ต ำบลฯและแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงฯ  
    และจะต้องมีกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงฯ เมื่อจัดท ำตัวร่ำงข้อบัญญัติต ำบลฯ 
    ทั้ง 3 ฉบับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น ำตัวร่ำงฯ ส่งให้ผู้น ำเพื่อประชำสัมพันธ์ให้ 
    ประชำชนทรำบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจงรำยละเอียด 
ประธำนสภำฯ 
นำงนวรัตน์  รังสีชุติพัฒน์  4.1 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงข้อบัญญัติต ำบล เรื่อง กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
ปลัด อบต.   พ.ศ.2562  
    ตำม พ.ร.บ.สำธำรณสุข พ.ศ.2535 ได้ก ำหนดในเรื่องประกำศกิจกำรที่เป็นอันตรำย 



    ต่อสุขภำพ และได้ก ำหนดเพ่ิมเติมไว้ เดิม อบต.ได้ประกำศข้อบัญญัติต ำบล  
    เรื่อง กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2547 ซึ่งก ำหนดไว้ 135 ประเภท ต่อมำ
    เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2561 ได้มีประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยกิจกำรที่เป็น
    อันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2560 ลงในรำชกิจจำนุเบกษำและมีผลบังคับใช้ จึงมีผลให้ 
    อบต.มีกำรปรับปรุงจำก พ.ศ.2537 ให้เพ่ิมจำก 135 ประเภทเป็น 141 ประเภท 
    ตำมประกำศ พ.ร.บ.สำธำรณสุข พ.ศ.2535 ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำร่ำงปรับปรุง
    และแต่งตั้งคณะท ำงำน 
    4.2 เรื่อง กำรจัดท ำข้อบัญญัติต ำบล เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงและปล่อยสัตว์เพ่ือ
    กำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ และเหตุร ำคำญ พ.ศ.2562  
    ซึ่งคณะกรรมกำรสำธำรณสุขที่ประกำศและก ำหนดไว้ในตัวชี้วัดขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น จะต้องออกข้อบัญญัติต ำบลว่ำด้วยเรื่องกำรควบคุมกำรเลี้ยงและ 
    ปล่อยเพ่ือกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ และเหตุร ำคำญ พ.ศ.2562      
    หำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดไม่ด ำเนินกำรจัดท ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดก็จะ 
    ไม่ผ่ำนตัวชี้วัด และขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำร่ ำงข้อบัญญัติต ำบลฯและแต่งตั้ง   
             คณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงฯ 
    4.3 เรื่อง กำรจัดท ำข้อบัญญัติต ำบล เรื่อง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2562 
    เรื่องจำกขยะเป็นวำระแห่งชำติและรัฐบำลได้มอบนโยบำยเกี่ยวกับขยะแต่องค์กำร
    บริหำรส่วนต ำบลเรำไม่มีรถจัดเก็บขยะจึงต้องพิจำรณำว่ำจะต้องออกข้อบัญญัติ 
    อย่ำงไรให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่และขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติ 
    ต ำบลฯและแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงฯ  
    และจะต้องมีกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงฯ เมื่อจัดท ำตัวร่ำงข้อบัญญัติต ำบลฯ 
    ทั้ง 3 ฉบับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น ำตัวร่ำงฯ ส่งให้ผู้น ำเพื่อประชำสัมพันธ์ให้ 
    ประชำชนทรำบต่อไป 
    4.4 เรื่อง ขอควำมร่วมมือส ำรวจสุนัขและแมว ตำมแบบฟอร์มกำรขึ้นทะเบียนสุนัข
    และแมว ที่ได้แจกให้กับสมำชิกทุกท่ำนให้ด ำเนินกำรส ำรวจและจัดส่งให้กับ อบต.
    ภำยในวันที่ 25 มีนำคม 2562 
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    4.5 เรื่อง ประชำสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์  ตำมที่ อ.บ่อพลอยได้แจ้งกำรเช่ำตู้
    ไปรษณีย์ของที่ท ำกำรไปรษณีย์บ่อพลอย เพ่ือเปิดเป็นช่องทำงในกำรรับส่งข้อมูล
    ข่ำวสำร รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของประชำชน โดยใช้ชื่อ ตู้ ปณ.1 อ.บ่อพลอย ณ ที่ท ำ
    กำรไปรษณีย์ อ.บ่อพลอย จ.กำญจนบุรี  ดังนั้น อบต.บ่อพลอย จึงแจ้งให้ท่ำนช่วย
    เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ทำงเสียงตำมสำย หอกระจำยข่ำว ป้ำยปิดประกำศใน
    หมู่บ้ำนให้ประชำชนทรำบโดยทั่วกัน 
    4.6 เรื่อง ประชำสัมพันธ์ข้อปฏิบัติเพ่ือดูแลสุขภำพ 10 อ. ด้วยกรมสนับสนุนบริกำร
    สุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุขได้รณรงค์และประชำสัมพันธ์ข้อปฏิบัติเพ่ือดูแลสุขภำพ 
    10 อ. เพ่ือให้คนไทยสุขภำพดีตำมพฤติกรรมในสังคมปัจจุบัน (ตำมเอกสำรที่แจกให้) 
    4.7 เรื่อง ขอควำมร่วมมือประชำสัมพันธ์แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 
    สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ปี พ.ศ.2562  
    จึงขอควำมร่วมมือให้ท่ำนช่วยเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ทำงเสียงตำมสำย 



    หอกระจำยข่ำว ป้ำยปิดประกำศในหมู่บ้ำนให้ประชำชนทรำบโดยทั่วกัน(ตำมเอกสำร
    ที่แจกให้) 
    4.8 เรื่อง โครงกำรซ่อมบ้ำนผู้สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำส ปีงบประมำณ 2562 
    งบประมำณ 200,000.-บำท 
    -แบบฟอร์มแบบสอบถำมควำมต้องกำรของผู้ยำกไร้   
    เอกสำรที่ต้องแนบ   1.ส ำเนำทะเบียนบ้ำน              จ ำนวน 1  ฉบับ 
       2.ส ำเนำบัตรประชำชน             จ ำนวน 1  ฉบับ 
       3.ภำพถ่ำย 
       4. ภำพบ้ำนกับผู้ยำกไร้ 
       5. ภำพบริเวณ หรือจุดที่จะขอรับกำรซ่อมแซม 
    *** ประสำนเจ้ำหน้ำที่เพ่ือเข้ำไปเก็บข้อมูลและประมำณกำรซ่อมแซม (นัดวันลงพื้นที่)  

   4.9 เบี้ยยังชีพ 
     *กำรรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุปีงบประมำณ 2563 

    -เอกสำรประชำสัมพันธ์   จ ำนวน 1  ฉบับ 
    -แบบลงทะเบียน           จ ำนวน 1  ฉบับ 
    -รำยชื่อผู้สูงอำยุที่มำลงทะเบียนรอบแรกแล้ว (ลงเมื่อต.ค.-พ.ย.2561) 
     จ ำนวน 1  ฉบับ 
    *รำยชื่อรับเบี้ยผู้สูงอำยุ งบ 2562 (รับเบี้ยฯ ครั้งแรกในแต่ละเดือน) 
    (ผู้สูงอำยุที่ได้รับเบี้ยฯรำยใหม่ในแต่ละเดือน – เข้ำร่วมสมัครสมำชิกชมรมผู้สูงอำยุ 
    พร้อมค่ำสมัคร 100 บำท และให้เริ่มจ่ำยค่ำฌำปณกิจในเดือนถัดไป) 
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    4.10 อบรมอำชีพ 
    ประชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรอบรมอำชีพ  2  กลุ่มๆละ 20  คน 
    -เอกสำรหลักสูตรกำรอบรมของศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจ.กำญจนบุรี 
    (เลือกมำจ ำนวน 2 หลักสูตร  พร้อมส่งผู้เข้ำร่วมรับกำรอบรมจำกหมู่บ้ำน 
         ทั้ง 12 หมู่  ซึ่งเป็นประชำชนทั่วไปวัยท ำงำนอำยุไม่เกิน 60 ปี) 
           เอกสำร  1.ใบสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม  จ ำนวน 1  ฉบับ 
      2.รูปถ่ำยหน้ำตรง 1 นิ้ว จ ำนวน  1  รูป 
      3. ส ำเนำบัตรประชำชน  จ ำนวน 1  ฉบับ 
    สรุปกิจกรรมกำรอบรมอำชีพ หลักสูตร  ขนมไทย และ แปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 
    4.11 โครงกำรอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจ ำปี 2562 
    วัตถุประสงค์ของโครงกำร 



    1.เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ควำมรับผิดชอบ ให้เกิดขึ้นกับบุคลำกร 
    2.เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้เรียนรู้วิธีกำร กระบวนกำรใหม่ ๆ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้
    ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ และเกิดผลดีต่อองค์กรและท้องถิ่น 
    3. เพ่ือให้บุคลำกรทุกฝ่ำยที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น เกิดควำมรักควำมสำมัคคี
    ในกำรร่วมมือ ร่วมใจ ที่จะพัฒนำท้องถิ่นให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ 
    4.เพ่ือเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของ อบต.บ่อพลอย ในกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
    จริยธรรม และธรรมำภิบำล  
    เป้ำหมำย ได้แก่ คณะผู้บริหำร สมำชิก อบต. พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง
    ของ อบต.บ่อพลอย จ ำนวน 50 คน ระยะเวลำด ำเนินกำร  โดยจัดอบรม 
    จ ำนวน  2 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 – 15 ก.พ.  2562 
นำยสนอง วิเศษสิงห์  โครงกำรนี้ขอเพ่ิมกลุ่มเป้ำหมำยคือ นักเรียนโรงเรียนสูงอำยุเข้ำร่วมโครงกำรด้วย 
นำยก อบต.   และน ำคณะศึกษำดูงำนที่ศูนย์กำรเรียนรู้มณฑลทหำรบกที่ 17 ค่ำยสุรสีห์  
    และขอฝำกเรื่องกำรจัดเก็บภำษีบ ำรุงท้องที่ เนื่องจำกกระผมได้ประชุมหำรือกับ อบต.
    กับเทศบำลในเขตพ้ืนที่อ ำเภอบ่อพลอย ว่ำให้มีกำรจัดเก็บภำษีบ ำรุงท้องที่ตำมปกติ
    โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน  
นำยวันชัย ตันตระวำนิชย์  เสนอเรื่อง อปพร. อยำกให้มีกำรแต่งตั้งและจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ อปพร. และจัดสรร 
สมำชิก อบต.หมู่ 6  งบประมำณในกำรจัดหำชุด อปพร.ใส่ในกำรปฏิบัติหน้ำที่พร้อมสวัสดิกำรด้วย และ
    ฝำกดูแลเรื่องน้ ำเนื่องจำกขณะนี้เข้ำสู่ฤดูแล้ง 
นำยเผด็จ  เชื้อทอง  ตำมท่ีกระผมได้ไปประชุมเกี่ยวกับ อปพร.ซึ่งทำงเรำไม่มีผลงำนที่จะไปน ำเสนอ 
รอง นำยก อบต.   เนื่องจำกเรำไม่มีกิจกรรมหรือผลงำนของ อปพร.ที่เป็นรูปธรรมและดีเด่นเพรำะ  
    อปพร.ต ำบลเรำมีน้อย จึงขอฝำกให้ผู้น ำทุกหมู่ประชำสัมพันธ์สรรหำอำสำสมัครที่มี 
    จิตอำสำสมัครใจเข้ำอบรม อปพร.ใหม่ ส่วนเรื่องชุดประสำน อปพร.แจ้งชื่อที่เจ้ำหน้ำที่
    เพ่ือจะได้นัดช่ำงเข้ำมำวัดตัวตัดชุดใหม่ 
นำยจริณ  ฟักข ำ   สอบถำมเรื่องไฟฟ้ำสำธำรณะเมื่อไหร่จะด ำเนินกำร 
สมำชิก อบต.หมู่ 4 
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นำยสุมิต  คิ้ววงศ์งำม  ขอควำมร่วมมือสมำชิก อบต.ทุกหมู่บ้ำนท ำกำรส ำรวจไฟฟ้ำสำธำรณะในหมู่บ้ำน 
รอง นำยก อบต.   ของท่ำนแล้วส่งรำยละเอียดได้ท่ีกองช่ำง เพ่ือจะได้ด ำเนินกำรต่อไป 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ สอบถำมสมำชิก อบต.ทุกท่ำน มีข้อสงสัย หรือมีข้อเสนอแนะอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธำนสภำฯ 
ที่ประชุม   รับทรำบ/ไม่ม ี
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ถ้ำไม่มี กระผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่เข้ำร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม 
ประธำนสภำฯ 
ปิดประชุมเวลำ  12.20 น. 
 
     (ลงชื่อ)     แผน   ยิ้มใหญ่หลวง      ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายแผน   ยิ้มใหญ่หลวง) 
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 



 
 

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

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

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

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

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

 


