
-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 

สมัยสำมัญท่ี 4  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
วันที่  13  ธันวำคม  2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต 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 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 นำยบุญชัย  หอชะเอม สมำชิก อบต. หมู่ 7 บุญชัย  หอชะเอม  
13 นำยศุภชัย  จงวัฒนำไพศำล สมำชิก อบต. หมู่ 7 ศุภชัย  จงวัฒนำไพศำล  
14 นำยบรรพต  จินมิน สมำชิก อบต. หมู่ 8 บรรพต  จินมิน  
15 นำยสมศักดิ์  เหมือนครุฑ สมำชิก อบต. หมู่ 8 สมศักดิ์  เหมือนครุฑ  
16 นำยสุพิศ   สืบอินทร์ สมำชิก อบต. หมู่ 9 สุพิศ   สืบอินทร์  
17 น.ส.ดำวสวรรค์ กำญจนสิงโต สมำชิก อบต. หมู่ 10 ดำวสวรรค์  กำญจนสิงโต  
18 นำยธงชัย  ชื่นชวน สมำชิก อบต. หมู่ 10 ธงชัย  ชื่นชวน  
19 นำยสุภำพ  รู้ระวัง สมำชิก อบต. หมู่ 11 สุภำพ  รู้ระวัง  
20 นำยสุรินทร์  รุ่งสว่ำง สมำชิก อบต. หมู่ 11 สุรินทร์  รุ่งสว่ำง  
21 นำยเปี๊ยก  วันเจริญสุข ส.อบต.หมู่ 12 เปี๊ยก  วันเจริญสุข  
22 นำยแผน  ยิ้มใหญ่หลวง เลขำนุกำรสภำฯ แผน  ยิ้มใหญ่หลวง  

 
ผู้ไม่มำประชุม 
ล ำดับ 

ที ่
ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยจรูญ   คงด ี ส.อบต.หมู่ 9 จรูญ   คงด ี  
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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 นำงนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์ ปลัด อบต. นวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์  
5 นำงศริณยำ  โพธิ์บอน นักวิชำกำรคลัง ศริณยำ  โพธิ์บอน รก.ผอ.กองคลัง 
6 นำยบัญชำ  ดะวิบูลย์ หัวหน้ำส ำนักปลัด บัญชำ  ดะวิบูลย์  
7 นำยโกวิทย์  เหมือนอ่ ำ นำยช่ำงโยธำ โกวิทย์  เหมือนอ่ ำ  
8 นำงณัฐศิกำ  สำริดี เจ้ำพนักงำนธุรกำร ณัฐศิกำ  สำริดี  
9 นำงมนต์กวี  เลียงผำ นักพัฒนำชุมชน มนต์กวี  เลียงผำ  

10 น.ส.นภำพร  สรณะพิบูลย์ นักทรัพยำกรบุคคล นภำพร  สรณะพิบูลย์  
11 นำงอำรีรัตน์  ถำใหม่ นักวิชำกำรเงินและบัญชี อำรีรัตน์  ถำใหม่  
12 นำงเฉลิมศรี  ไข่สิงห์ทอง เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน เฉลิมศรี  ไข่สิงห์ทอง  
13 น.ส.กิ่งดำว  แซ่เฮง นักวิชำกำรจัดเก็บ กิ่งดำว  แซ่เฮง  
14 น.ส.วรำงคณำ  บัวซ้อน เจ้ำพนักงำนพัสดุ วรำงคณำ  บัวซ้อน  
15 น.ส.ศศิธร  กุญชร ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ศศิธร  กุญชร  
16 น.ส.จรัสศรี อมรสิริพงษ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร จรัสศรี อมรสิริพงษ์  
17 น.ส.ศิวภรณ์  พรวิศณุกูล เจ้ำพนักงำนธุรกำร ศิวภรณ์  พรวิศณุกูล  
18 น.ส.ศุภิสรำ  บุญนิ่ม ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน ศุภิสรำ  บุญนิ่ม  
19 น.ส.แคทรียำ  สมำนทรัพย์ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร แคทรียำ  สมำนทรัพย์  
20 นำยสุพล  วิเศษสิงห์ เจ้ำหน้ำที่ สุพล  วิเศษสิงห์  

 

ผู้ไม่เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยทนงศักดิ์  บัวซ้อน เลขำนุกำรนำยกฯ ทนงศักดิ์  บัวซ้อน  
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เริ่มประชุม เวลำ 10.30  น. 
นำยแผน   ยิ้มใหญ่หลวง  วันนี้เป็นกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย  สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 
เลขำนุกำรสภำฯ ประจ ำปี 2562  ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มำตรำ 56 กำรประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องมีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมำประชุม 

 ไมน่้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งหมดเท่ำที่ 
 มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 

มำประชุมจ ำนวน 20 คน ถือว่ำครบองค์ประชุมแล้ว และก่อนที่ท่ำนประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย จะเปิดประชุม ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยพร้อมกัน 

นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ เชิญให้เลขำนุกำรสภำอ่ำนประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 
ประธำนสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 4  ประจ ำปี 2562 ลงวันที่  13  ธันวำคม  2562  
นำยแผน  ยิ้มใหญ่หลวง อ่ำนประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย เรื่อง เปิดประชุมสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย สมัยสำมัญ สมัยที่  4  ประจ ำปี 2562       
ลงวันที่ 13 ธันวำคม 2562  

นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 
ประธำนสภำฯ ประจ ำปี 2562 ลงวันที่  13  ธันวำคม  2562 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    

นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ แนะน ำข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นโอนย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัด  
ประธำนสภำฯ   อบต.บ่อพลอย ขอเชิญนำยบัญชำ  ดะวิบูลย์ หัวหน้ำส ำนักปลัดแนะน ำตัว 
นำยบัญชำ ดะวิบูลย์  เรียน ประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ  นำยก อบต.ฯ รองนำยก อบต.  
หัวหน้ำส ำนักปลัด  สมำชิกสภำ อบต.บ่อพลอย  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผม                
    นำยบัญชำ   ดะวิบูลย์ ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด ย้ำยมำ จำก อบต.ต้นตำล  
    จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2562 ขอฝำกเนื้อฝำกตัวครับ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

   2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 
สมัยวิสามัญท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 

    

นำยชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์ ขอให้เพ่ือนสมำชิกช่วยดูก่อนที่ผมจะขอมติที่ประชุมในกำรรับรองรำยงำนกำร 
ประธำนสภำฯ  ประชุมว่ำมีอะไรที่จะต้องแก้ไขเพ่ิมเติม สมำชิกท่ำนใดมีอะไรที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม  

 ถ้ำไม่มีผมจะขอรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วสมำชิกท่ำนใดเห็นชอบกำร
 รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วขอให้ท่ำนยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม รับรอง     20 เสียง 
    ไม่รับรอง     - เสียง 
    ลาการประชุม     1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ 3.1 การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 
ประธำนสภำฯ   งบประมาณ พ.ศ.2562 เรียนเชิญนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียด 
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นำยสนอง  วิเศษสิงห์  เรียน ประธำนสภำฯ รองประธำน สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน    
นำยก อบต.   ตำมท่ีสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) พร้อมทั้งได้พิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
    เพ่ือด ำเนินโครงกำรตำมแผนฯไปแล้วนั้น 
     - ด้วยรัฐธรรมนูญ มำตรำ 253 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    สภำท้องถิ่น และผู้บริหำรท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้
    ประชำชนทรำบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชำชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมและ 
    ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30(5) ก ำหนดให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำร
    ติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิ่นและคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้ง
    ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบใน
    ที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและ 
    ประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน  
    โดยอย่ำงน้อยปีละครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี จึงขอรำยงำนผลกำรติดตำม
    กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 
    ตำมเอกสำรที่น ำส่งไปพร้อมวำระกำรประชุม ส่วนในรำยละเอียดขอมอบหมำยให้
    ปลัด อบต.เป็นผู้ชี้แจงรำยละเอียด 
นำงนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์  เรียน ประธำนสภำฯ รองประธำน สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน   
ปลัด อบต.   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำ 
    ท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2564) ตำมกระบวนกำรที่บัญญัติไว้ในระเบียบ  
    กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
    พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และได้น ำโครงกำรไปตรำเป็น 
    ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ไปแล้วนั้น  
    ปัจจุบันได้สิ้นสุดปีงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2562 แล้วจึงขอ 
    รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (2562 -2564) 
    ดังนี้  
    ก. วิสัยทัศน์ 
      “ ต ำบลที่เน้นพัฒนำคุณภำพชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฟังเสียงของ
    พ่ีน้องประชำชน” 
    ข. พันธกิจ 
     1.ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนและพัฒนำแหล่งน้ ำให้มีมำตรฐำน 
     2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนมีส่วนร่วม มีกำรบริหำรจัดกำรโดย
    ใช้พลังเครือข่ำยและภูมิปัญญำ 
     3.เสริมสร้ำงควำมสำมัคคีในชุมชน และรักษำควำมสงบเรียบร้อยแบบมี
    ส่วนร่วม 
     4.รักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้มีควำมยั่งยืนและสมดุล 
     5.บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล และให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ 
    บุคลำกร 
    ค. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
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ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ไว้ 6   

   ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
     1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
     2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 
     3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
     4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
     5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
     6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
    ง.กำรวำงแผน 
     อบต.บ่อพลอย ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำ 
    ท้องถิ่น(พ.ศ.2562-2564) ตำมกระบวนกำรที่บัญญัติไว้ในระเบียบ  
    กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
    พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดยผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
    เช่น กำรจัดเวทีประชำคม กำรประชุมกรรมกำรชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหำและควำม
    ต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในพ้ืนที่ ก่อนน ำมำจัดท ำโครงกำรเพ่ือพัฒนำพื้นที่ที่
    บรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อไป 
     อบต.บ่อพลอย ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564) 
    เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2559 โดยได้ก ำหนดโครงกำรที่จะด ำเนินกำรตำม 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร ์
2562 2563 2564 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 
ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ 

48 44,750,000.00 76 107,720,000.00 44 139,000,000.00 

ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน       
ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ 

49 12,686,425.00 49 11,718,200.00 49 11,718,200.00 

ด้ำนคุณภำพชีวิต       
ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ 

22 4,463,426.00 21 4,392,800.00 22 5,892,800.00 

ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ       
และวัฒนธรรม       
ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ 

12 1,900,000.00 14 3,920,000.00 10 1,370,000.00 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม       
ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ 

11 871,000.00 12 996,000.00 11 946,000.00 

ด้ำนเศรษฐกิจ       
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 26 2,095,000.00 25 1,840,000.00 25 1,840,000.00 
ด้ำนกำรบริหำร
กิจกำร 

      

บ้ำนเมืองที่ดี       

รวม 168 66,765,851.00 197 130,587,000.00 161 160,767,000.00 
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    จ.กำรจัดท ำงบประมำณ 
    บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมำณ จ ำนวน 53 โครงกำร งบประมำณ   
    11,005,626.00 บำท สำมำรถจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบประมำณ 
  ตำมข้อบัญญัติ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 13 4,190,000 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 14 1,495,000 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 6 3,460,626 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 4 350,000 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 2 75,000 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 14 1,435,000 

รวม 53 11,005,626 
 
    (รำยละเอียดโครงกำรตำมเอกสำรที่ได้แนบมำด้วย) 
    ฉ.กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
     อบต.บ่อพลอย มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรตำม 
    ข้อบัญญัติงบประมำณ โดยได้มีกำรก่อหนี้ผูกพัน/ลงนำมในสัญญำ รวม 34  
    โครงกำร จ ำนวนเงิน 9,353,032  บำท มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจ ำนวน 34 
    โครงกำร จ ำนวนเงิน 9,353,027 ล้ำนบำท สำมำรถจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ได้
    ดังนี้  
     

ยุทธศำสตร์ โครงกำร กำรก่อหนี้ผูกพัน/ โครงกำร กำรเบิกจ่ำย 
  ลงนำมในสัญญำ  งบประมำณ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน 13 4,110,000 13 4,110,000 
โครงสร้ำงพื้นฐำน     
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน 8 695,378 8 695,378 
คุณภำพชีวิต     
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน 3 3,173,958.80 3 3,173,958 
กำรศึกษำ ศำสนำและ     
วัฒนธรรม     
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน 1 298,000 1 298,000 
สิ่งแวดล้อม     
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน 9 1,075,695 9 1,075,695 
กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี     

รวม 34 9,353,031.80 34 9,353,026.80 
 
    (รำยละเอียดโครงกำรตำมเอกสำรที่ได้แนบมำด้วย) 
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    ช.ผลกำรด ำเนินงำน 
     อบต.บ่อพลอย ได้ด ำเนินกำรโครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณ ปี  
    2562 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับควำมร่วมมือ กำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำค 
    ประชำชน ภำครัฐ และภำคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงกำรต่ำง ๆ ประสบ 
    ผลส ำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชำชนทั้งในพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลกำร
    ด ำเนินงำนที่ อปท.ใส่ข้อมูลผลกำรด ำเนินกำร เช่น แผนภูมิ ตำรำง กรำฟ 
    เปรียบเทียบ รูปถ่ำย 
    1.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 1 (เส้นวัดถ้ ำเขำเขียว) 
    2.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 3 (เส้นเชื่อมต่อบ้ำน ท่ำว้ำ-บ้ำนหนองแดง) 
    3.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 4 (เส้นบ้ำนนำงแม้น กำระเกต)ุ 
    4.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 5 (เส้นบ้ำนนำยแย้ม  ใจมั่น) 
    5.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 8 (เส้นห้วยแก้ว) 
    6.โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 10 (เส้นบ้ำนนำยกิมใช้ กำญจนสิงโต) 
    7.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 11 (เส้นบ้ำนนำยบุญส่ง  ตรุษกุล) 
    8.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 12 (เส้นโกรกมะตูม) 
    9.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย 
    10.โครงกำรก่อสร้ำงรั้วลวดหนำมที่สำธำรณะประโยชน์ 
    11.โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีต หมู่ที่ 2 (บริเวณรอบที่สำธำรณะ) 
    12.โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหอถังเหล็ก หมู่ที่ 6 (กลุ่มบ้ำนนำยทองดี     
    ค ำภิมำบุตร) 
    13.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 9 (เส้นเขำเขียว-ทุ่งมังกะหร่ำ) 
    14.โครงกำรซ่อมแซมบ้ำนผู้สูงอำยุและบ้ำนผู้ด้อยโอกำส 
    15.โครงกำรจัดกิจกรรมสร้ำงสำยสัมพันธ์ครอบครัวในชุมชนต ำบลบ่อพลอย 
    16.โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยำวชน 
    17.โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติดหมู่บ้ำนในต ำบลบ่อพลอย. 
    18.โครงกำรรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหำจรำจรและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกำล 
    19.โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน 
    ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 
    20.โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพจิตอำสำพัฒนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำร 
    ด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุขชุมชน 
    21.โครงกำรต ำบลไร้มลพิษ รณรงค์คัดแยกขยะต้นทำง 
    22.โครงกำรค่ำอำหำรเสริม (นม) 
    23.โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุชีวิตสดใสผู้สูงวัยสุขสันต์ 
    24.โครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนในต ำบลบ่อพลอยสังกัด สพฐ. 
    25.โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร อเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 (บ้ำนตะวัน) 
    26.โครงกำรอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
    ต ำบล 
    27.โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้น ำท้องถิ่นพนักงำน
    ส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 
    28.โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติเพื่อเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ 
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    29.โครงกำรอุดหนุนด ำเนินงำนตำมภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี 
    30.โครงกำรอุดหนุนจัดงำนพิธี งำนประเพณี และวัฒนธรรม อ ำเภอบ่อพลอย 
    31.โครงกำรอุดหนุนสงเครำะห์ผู้ด้อยโอกำส และผู้ยำกไร้ของก่ิงกำชำด 
    32.โครงกำรปรับปรุงห้อง อปพร. 
    33.โครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
    34.โครงกำรอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ตำมที่ปลัด อบต.บ่อพลอยได้ชี้แจงรำยละเอียดผลกำรติดตำมและประเมินผล
ประธำนสภำฯ   แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย ประจ ำปีงบประมำณ 2562 มี 
    ท่ำนใดจะสอบถำม เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม   ไม่มี และรับทรำบกำรรำยงำน 
    3.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินพัสดุครุภัณฑ์(ถังน้ าพลาสติก 
    ขนาด 2,000 ลิตร) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจงรำยละเอียด 
ประธำนสภำ  
นำงนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์  ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำญจนบุรี ได้ให้ยืมครุภัณฑ์รำยกำรถังเก็บน้ ำ
ปลัด อบต.บ่อพลอย  แบบพลำสติก ขนำด 2,000 ลิตร ตำมรำยกำรดังนี้ 
    1.รำยกำรสนับสนุนถังน้ ำ ปี 2554 จ ำนวน 25 ใบ 
    2.รำยกำรสนับสนุนถังน้ ำปี 2555  จ ำนวน 10 ใบ 
    3.รำยกำรสนับสนุนถังน้ ำปี 2556  จ ำนวน 20 ใบ 
    4.รำยกำรสนับสนุนถังน้ ำปี 2557  จ ำนวน 20 ใบ 

โดยทำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำญจนบุรี ได้มีหนังสือแจ้งมำยังองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย เรื่อง กำรขอรับโอนครุภัณฑ์ขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดกำญจนบุรี ว่ำมีควำมประสงค์จะรับโอนครุภัณฑ์ รำยกำรถังเก็บน้ ำพลำสติก
ดังกล่ำวเพ่ือน ำไปบริหำรจัดกำรต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุของ
หน่วยบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 (ข้อ 9) ก ำหนดไว้ว่ำ “ในกรณีที่มีผู้
อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอัน
เกี่ยวกับ พัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้ำกำรกระท ำดังกล่ำวมีเงื่อนไขหรือมี
ภำระติดพันหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นจะรับเอำพัสดุหรือสิทธิ์นั้น ๆ ได้
ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นนั้น” 
ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อระเบียบกฎหมำยจึงน ำเรื่องนี้เสนอเข้ำที่ประชุมสภำ 
อบต.บ่อพลอยเพ่ือพิจำรณำเห็นชอบในกำรรับพัสดุตำมรำยกำรข้ำงต้น 

นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ตำมที่ปลัด อบต.ได้ชี้แจงรำยละเอียดมำนั้น มีสมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัยจะสอบถำม
ประธำนสภำฯ   หรือไม่ ถ้ำไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  จ ำนวน   20  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ จ ำนวน    -    เสียง 
    งดออกเสียง จ ำนวน    -    เสียง 
    ลำกำรประชุม จ ำนวน    1   คน 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 
    4.1 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจงรำยละเอียด 
ประธำนสภำฯ 
นำงนวรัตน์  รังสีชุติพัฒน์  ตำมท่ีกระทรวงมหำดไทยได้ออกพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  
ปลัด อบต. โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมำ แต่จะมีกำรจัดเก็บภำษีให้มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป และมีผลท ำให้ต้องยกเลิกภำษี 2 ชนิด 
เพ่ือจะเปลี่ยนมำใช้เป็นภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำงแทน ภำษีท่ียกเลิกได้แก่ 

 1.ภำษีบ ำรุงท้องที ่
 2.ภำษีโรงเรือนและที่ดิน 
 รำยละเอียดขอให้สมำชิกทุกท่ำนดูตำมเอกสำรที่แจกให้ 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ตำมที่ปลัด อบต.ได้ชี้แจงรำยละเอียดมำนั้น มีสมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัยจะสอบถำม
ประธำนสภำฯ   หรือไม่  
ที่ประชุม   ไม่มี และรับทรำบ 
 4.2 การจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563 
นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ขอเชิญฝ่ำยบริหำรชี้แจง 
ประธำนสภำ  
นำยสนอง วิเศษสิงห์ ตำมท่ีได้ประชุมหำรือกับทำงผู้น ำหมู่บ้ำนได้มีกำรก ำหนดจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่  
นำยก อบต. 2563 ในวันที่ 27 ธันวำคม 2562 โดยในช่วงเช้ำมีกำรท ำบุญวันขึ้นปีใหม่ 

ต่อจำกนั้นจะมีกำรจัดกำรแข่งขันเปตองแต่ละหมู่ ช่วงเย็นมีงำนเลี้ยงสังสรรค์ จึง
แจ้งมำให้ทรำบ 

นำยชูศักดิ์ คุณำกรประพันธ์ ตำมท่ีนำยก อบต.ได้แจ้งรำยละเอียดมำนั้น มีท่ำนใดจะสอบถำมหรือเพ่ิมเติมอีก 
ประธำนสภำ หรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี และรับทรำบ 
นำยชูศักดิ์  คุณำกรประพันธ์ สอบถำมสมำชิกสภำ อบต.ท่ำนใดจะสอบถำมหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ถ้ำไม่มี  
ประธำนสภำ กระผมขอปิดประชุม 
 
    ปิดประชุมเวลำ   14.10  น. 
 
      (ลงชื่อ)    แผน   ยิ้มใหญ่หลวง  ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายแผน   ยิ้มใหญ่หลวง) 
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 
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 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 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 
 
  ที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อพลอย ได้รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ่อพลอย สมัยสำมัญ ที่ 4  ประจ ำปี 2562 
 
 
     (ลงชื่อ)   ชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 
 
 
                   
 
 
 


