
 

 

ส าเนาบนัทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 
คร้ังที่ ๑/๒๕62 

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

................................................ 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายอภิวัฒน ์         สุขส าราญ ประธานสภา อบต. อภิวัฒน ์ สุขส าราญ 
2 นางวันเพญ็          สวนคง รองประธานสภา อบต. วันเพ็ญ สวนคง 
3 นายวุฒิ               พึ่งสังวรณ์ ส.อบต. ม.๑ วุฒ ิ พึ่งสังวรณ์ 
4 นายชาญยุทธ         ศรีสุวรรณ ส.อบต. ม.๑ ชาญยุทธ ศรีสุวรรณ 
5 นายทรงศักดิ์         พร้อมพิมพ ์ ส.อบต. ม.๓ ทรงศักดิ์ พร้อมพิมพ ์
6 นายวสันต์            ฮวดหอม ส.อบต. ม.๓ วสันต์ ฮวดหอม 
7 นางสาวสุจิต         ประทีปทอง ส.อบต. ม.๔ สุจิต ประทีปทอง 
8 นายน าชัย            ใจวิวัฒน์พงศ์ ส.อบต. ม.๔ น าชัย ใจวิวัฒน์พงศ์ 
9 นายสมควร          บุญมีรอด ส.อบต. ม.๕ สมควร บุญมีรอด 

10 นายบุญลือ          เรือนเพ็ชร ส.อบต. ม.๖ บุญลือ เรือนเพ็ชร 
11 นายชลอ             แก้ววิชิต ส.อบต. ม.๖ ชลอ             แก้ววิชิต 
12 นายวิมล               นิ่มอนงค์ ส.อบต. ม.๘ วิมล นิ่มอนงค์ 
13 นายประสาท        ทวีสิงห์ ส.อบต. ม.๘ ประสาท ทวีสิงห ์
14 นายอดิเทพ           รัตนโชติชัยฤทธิ์ ส.อบต. ม.๙ อดิเทพ รัตนโชติชัยฤทธิ์ 
15 นายสิทธิชัย          เปล่ียนศาสตร์ ส.อบต. ม.๙ สิทธิชัย เปล่ียนศาสตร์ 
16 นายสุจินต์            พงษ์เพียร ส.อบต. ม.๑๐ สุจินต์ พงษ์เพียร 
17 นายวิทยา              คชาชัย ส.อบต. ม.๑๐ วิทยา คชาชัย 
18 นายจ าเป็น            แสงสว่าง ส.อบต. ม.๑1 จ าเป็น แสงสว่าง 
19 นายจ าลอง            หนูทา ส.อบต. ม.๑๒ จ าลอง หนูทา 
20 นายวิศิษฏ์             จันทร์ฉาย เลขานุการสภาฯ วิศิษฏ์ จันทร์ฉาย 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางดารณี วงษ์จันทร ์ ส.อบต. ม.๑๒ ลาป่วย 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
/ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายไพบูลย์         ยิ้มประเสริฐ นายก อบต. ไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
2 นายอนุสรณ์ ก าลังเสือ รอง นายก อบต. อนุสรณ ์ ก าลังเสือ 
3 นายคมสัน กฤษวงษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง คมสัน กฤษวงษ์ 
4 นางสาวพิมพ์จุฑา เบญจเจริญรัตน์ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พิมพ์จุฑา เบญจเจริญรัตน์ 

  

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น. 
 เลขานุการสภา อบต.บางปลาม้า ให้สัญญาณในท่ีประชุม เมื่อสมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า       

ซึ่งมีอยู่จ านวน 19 คน ได้ลงช่ือเข้าร่วมประชุม 19 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 4 คน 
ครบองค์ประชุมแล้ว เนื่องด้วยประธานสภา อบต.บางปลาม้า สุขภาพไม่แข็งแรง จึงขอให้ท่าน
รองประธานสภา อบต.บางปลาม้า ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

 ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านได้รับเอกสารเชิญการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2           
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2562 แล้วนะคะ 
 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีสงกรานต์และ            
วันผู้สูงอายุ ประจ าปี 2562 ในวันจันทร์ท่ี 15 เมษายน ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า หมู่ ท่ี 5 ต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า                 
จังหวัดสุพรรณบุรี (รายละเอียดตามท่ีกองการศึกษาฯ จัดส่งให้ท่านสมาชิกฯ)  
 เพื่อเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย และเป็นการส่งเสริมความ
ส านึกให้มีความกตัญญูกตเวที ท่ีแสดงต่อบุพการีบรรพบุรุษโดยเน้นกิจกรรมในการสรงน้ าพระ
และรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
 จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นท่ี  
ได้รับทราบและมาร่วมงานดังกล่าว  

ก าหนดการ 
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจ าปี 2562  

วันจันทรท่ี์ 15 เมษายน 2562  
วันศุกร์ท่ี 5 เมษายน 2562  
08.30 น. - จัดสถานท่ี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
  หมู่ท่ี 5 ต าบลบางปลาม้า 
วันจันทร์ท่ี 15 เมษายน 2562  
08.00 น. - คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างพร้อมกัน 

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า หมู่ท่ี 5 
10.00 น. - ผู้สูงอายุ ประชาชน พร้อมกัน 
  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า หมู่ท่ี 5 

   

/11.00 น.... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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 11.00 น. - เล้ียงอาหารผู้สูงอายุ แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงาน 
12.30 น. - พิธีสรงน้ าพระ 
 - พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนาคาถา 
13.00 น. เป็นต้นไป - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณมณฑลพิธี 
 - นายก อบต.บางปลาม้า กล่าวรายงานการจัดงาน 
 - ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน 
 - รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
 - พิธีมอบของท่ีระลึกส าหรับผู้สูงอายุ  
 - เสร็จพิธี 
 ------------------------------------------------------ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

การประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/๒๕62 เมื่อวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ.๒๕62) 
ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/๒๕62 เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 
พ.ศ.๒๕62 ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว มีผู้ใดประสงค์ขอแก้ไขถ้อยค ารายงานการประชุม
สภาฯ สมัยสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/๒๕62 เมื่อวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ.๒๕62 หรือไม่  

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 19  
 เห็นชอบ   17 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า สมัยสมัยสามัญ             
สมัยแรก ครั้งท่ี 1/๒๕62 เมื่อวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ.๒๕62 ด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง 

 
ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองด่วน 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องด่วนให้ท่ีประชุมได้พิจารณา ขอเชิญคะ 
- ไม่มี - 
 

 
ส าเนาถูกต้อง 

  

 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง เพื่อพิจารณา 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

- เร่ืองที่ 1 ญัตติ เร่ือง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562               
เชิญท่านนายก อบต. คะ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

- ญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ซึ่งรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น    

ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ขอเชิญท่านปลัดฯ 
เลขานุการสภาฯ ครับ 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ท่ีท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปล่ียนหรือโอน  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

- 1 . ญัตติ เรื่ อง  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562               
ซึ่งรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น  รายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3  
กองช่าง 
รายการโอนงบประมาณรายจ่าย จ านวน  8 รายการ ดังนี้ 
 

 
แผนงาน งาน งบ 

 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมัต ิ

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

โอนลด แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซื้อเครื่อง
ออกก าลังกาย 
หมู่ที่ 6 

423,400.00 423,400.00 100,000.00 - 323,400.00 

โอน
งบประมาณ
รายจ่าย
เพิ่มเติม 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
เพื่อให้ได้มา 
ซึ่งบริการ 

 60,000.00 49,465.00 100,000.00 + 149,465.00 

โอนลด แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซื้อเคร่ือง
ออกก าลัง
กาย หมู่ที่ 6 

423,400.00 323,400.00 100,000.00 - 223,400.00 

โอนมา 
ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถพ่วงลากจูง
บรรทุก  
ขนาดไม่น้อย
กว่า 5 ตัน  
จ านวน 1 คัน 

0.00 0.00 100,000.00 + 100,000.00 

ส าเนาถูกต้อง 
  

 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ)     /โอนลด... 
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แผนงาน งาน งบ 

 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมัต ิ

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

โอนลด แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซื้อเคร่ือง
ออกก าลัง
กาย หมู่ที่ 6 

423,400.00 223,400.00 22,000.00 - 201,400.00 

โอนมา 
ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงาน
ประมวลผล 
จ านวน 1 
เคร่ือง 

0.00 0.00 22,000.00 + 22,000.00 

โอนลด แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซื้อเคร่ือง
ออกก าลัง
กาย หมู่ที่ 6 

423,400.00 201,400.00 100,000.00 - 101,400.00 

โอนมา 
ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ 

โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้าบริเวณ
ประปา
บาดาล  
หมู่ที่ 5 

0.00 0.00 100,000.00 + 100,000.00 

 

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดสอบถามในรายละเอียด ในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติท่ีประชุม
โปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยคะ 
- ผู้ใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 19  
 เห็นชอบ   17 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541           
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 ด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง 
 

ส าเนาถูกต้อง 
  

 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง เพื่อพิจารณา 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

- เร่ืองที่ 2 ญัตติ เร่ือง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว ขอเชิญท่านปลัดฯ คะ 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ และท่ีแก้ ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลง
สถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

- 2. ญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.2562  

ซึ่งรายละเอียดการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น  รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 มีรายการดังต่อไปนี้ 

กองช่าง 
รายการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
แก้ไขเปล่ียนแปลงครั้งท่ี 2  ฉบับแรก จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงเสียงตามสายในหมู่บ้าน สายนอก สายใน หมู่ท่ี 11 จ านวนงบประมาณท่ีอนุมัติ 116,000 บาท ดังนี้ 

แผนงาน งาน งบ 
 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งาน
ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

งบ
ลงทุน 

ค่า
ครุภัณฑ ์

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการ
ซ่อมแซม
ปรับปรุง 
เสียง 
ตามสาย 
ในหมู่บ้าน  
สายนอก  
สายใน  
หมู่ที่ 11 

1) เปลี่ยนสายเมนใหม่ทั้งหมด 
2,500 เมตร  สาย DROP WIR 
ขนาด 2x0.90 SQMM 
2) เปลี่ยนหรือซ่อมแซมล าโพง  
ขนาด 15 น้ิว  จ านวน 21 ดอก 
๓) เปลี่ยนหรือซ่อมแซมชุด 
ภาคขยายเสียงทั้งหมด  
รวมไมล์ 1 ชุด  
(ภาคขยาย 1,000 W.)          
สายเมนเป็นของแท้ 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 
- เป็นไปตาม 1) กรณี ค่าวัสดุ  
ให้ใช้ราคาตามประกาศของพาณิชย์
จังหวัด แต่หากพาณิชย์จังหวัดมิได้
ก าหนดราคาวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้างไว ้ 
ให้ต้ังคณะกรรมการก าหนดราคาวัสดุ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 884  
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2550  
 

เปลี่ยนสายเมนใหม่ทั้งหมด 2,350 
เมตร  สาย DROP WIRE ขนาด 
2x0.90 SQMM 
- เป็นไปตาม 1) กรณี ค่าวัสดุ ให้ใช้ราคา
ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัด แต่หาก
พาณิชย์จังหวัดมิได้ก าหนดราคาวัสดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้างไว้  
ให้ต้ังคณะกรรมการก าหนดราคาวัสดุ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 884  
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2550  
๒) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 

 (นายส าเนาถูกต้อง 
  

 (นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ)   /2. หนังสือ... 
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แผนงาน งาน งบ 
 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

      ๒) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 1555  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
5) จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่289 
ล าดับที่ 94 
 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 1555  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
5) จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี 
(พ.ศ.2561-2564)  
หน้าที่ 289 ล าดับที่ 94 
 

 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดสอบถามในรายละเอียด ในเรื่องดังกล่าวหรือไม่  ถ้าไม่มีดิฉันขอมติท่ีประชุม
โปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยคะ 
- ผู้ใดเห็นชอบให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่เห็นชอบให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 19  
 เห็นชอบ   17 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 ข้อ 29            
ด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง 
  

 

 

ส าเนาถูกต้อง 
  

 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
 

/2. กระผม... 
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นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

 2. กระผมขอถอนญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2562 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 1  เนื่องจาก
รายละเอียดระยะทางงานก่อสร้างไม่ชัดเจน จึงขอตรวจสอบก่อนด าเนินการในทุกขั้นตอน
ก่อนเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีและสถานการณ์ในปัจจุบันมากท่ีสุด รวมถึง
ตอบสนองความต้องการของประชาชนภายในพื้นท่ีด้วยครับ  

 

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดสอบถามในรายละเอียด ในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติท่ีประชุม
โปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยคะ 
- ผู้ใดเห็นชอบให้ถอนญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2562 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 1 โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่เห็นชอบให้ถอนญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2562 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 1 โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 19  
 เห็นชอบ   17 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติเห็นชอบให้ถอนญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ.2562  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ ท่ี  1                   
ด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส าเนาถูกต้อง 
  

 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง เพื่อพิจารณา 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

- เร่ืองที่ 3  
ญัตติ เร่ือง ประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับที่ 1 
เชิญท่านนายก อบต. คะ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

- ญัตติ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับท่ี 1 
ซึ่งรายละเอียดการเรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข 

ฉบับท่ี 1 นั้น  ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 ขอเชิญ
ท่านปลัดฯ เลขานุการสภาฯ ครับ 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีก าหนดเริ่มจัดท าครั้งแรกในปี พ.ศ.2561-2564 โดยก าหนดให้
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.
2551 มาตรา 18 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาส่ีปี และมาตรา 19 ก าหนดให้
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวั ด 
ดังนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ฉบับแรกหรือครั้งแรก จึงได้แก่ปี พ.ศ.2561 -2564 ฉบับท่ีสอง
หรือครั้งท่ีสอง ปี พ.ศ.2565-2568 เป็นต้น 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
 “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ 
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนพัฒนาชุมชน อันมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ โครงการพัฒนา ท่ีจัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้ า และให้หมายความรวมถึงการ
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ัง
แจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 
 เพื่อเป็นไปตามความในข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ตามอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ีมี
ข้อระเบียบกฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง และในการบริหารงานท้องถิ่นในพื้นท่ีให้มี
ความสอดคล้องกับสภาวการณ์หรือบริบท  ในพื้นท่ี ในชุมชน และประชาชน ท่ีมีปัญหาความ
เดือดร้อน และความต้องการในการพัฒนา  ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณ์ทางการ
เงิน   การคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าท่ีมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด และเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาท่ีสอดคล้องกับเหตุการณ์ ท่ีเป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด 

ถูกต้องส าเนาถูกต้อง 
 /องค์การ... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไข แผนงาน/
โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) แก้ไข ฉบับท่ี 1                
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอเชิญ
ท่านนายกฯ ครับ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) แก้ไข ฉบับท่ี 1 

--------------------------------------- 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  
  ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ 
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และ
จังหวัดทราบด้วย 
  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564)  
แก้ไข ฉบับท่ี 1 โดยผ่านขั้นตอนด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 21 แล้ว 
  อาศัยอ านาจตามความแห่งระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  3) พ .ศ.2561 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒ นาท้องถิ่น                       
(พ.ศ.๒๕61-๒๕64) แก้ไข ฉบับท่ี 1  รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลด
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  www.bangplama.go.th  โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี   26 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2  
เป็นต้นไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  27  เดือน   มีนาคม  พ.ศ.๒๕62 
 

      ไพบูลย์  ยิ้มประเสริฐ 

(นายไพบูลย์  ยิ้มประเสริฐ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

ถูกต้องส าเนาถูกต้อง /รายละเอียด... 

http://www.bangplama.go.th/
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นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

นายกฯ อธิบายแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  
ส่วนท่ี 1 บทน า 
 1. เหตุผลและความจ าเป็น 
 2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
 3. ข้ันตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับ

ท่ี 1 
ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 แบบ ผ.02 ส าหรับ อุดหนุนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไข ฉบับที่ 1 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปล่ียนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์
ประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการ
เปล่ียนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บางปลาม้า ยุทธศาสตร์ที่ 6  การน าการเปล่ียนแปลงด้านการบริหารและ
บริการเพื่อประโยชน์ขอประชาชน 

6.6  แผนงานเคหะและชุมชน 
1. อุดหนุนส่วนราชการ โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณประปาบาดาล หมู่ที่ 5 จ านวน 200,000 บาท  
(งบประมาณปี 2562-2564) 

 

หมายเหตุ  แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  
เป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับท่ี 1 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณประปาบาดาล หมู่ท่ี 5 จากบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แบบ ผ.01 ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เป็น อุดหนุนส่วนราชการ โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณประปาบาดาล หมู่ท่ี 5  
แบบ ผ.02 ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  

ถูกต้องส าเนาถูกต้อง 
 

/นางวนัเพ็ญ... 

แบบ ผ.0๒ 
 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดสอบถามในรายละเอียด ในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติท่ีประชุม
โปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยคะ 
- ผู้ใดเห็นชอบ ญัตติ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564)                 
แก้ไข ฉบับท่ี 1 โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่เห็นชอบ ญัตติ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)                 
แก้ไข ฉบับท่ี 1 โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 19  
 เห็นชอบ   17 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติ เห็นชอบญัตติ เรื่ อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2564)                 
แก้ไข ฉบับท่ี 1 ด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง 
  

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
นางวันเพญ็ สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อท่ีประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ 
ขอเชิญท่านนายกฯ คะ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

เร่ืองที่ 1  เรื่อง ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน 
 ตามท่ีอ าเภอบางปลาม้า แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า “ถังขยะอินทรีย์
หรือถังขยะเปียกครัวเรือน” รณรงค์ให้เกิดระบบการบริหารจัดการขยะเปียก โดยมีเป้าหมาย
ให้ทุกครัวเรือนจัดท า “ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน” ให้ครบร้อยละ 100 โดย
ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 31 มีนาคม นั้น 
 เพื่อให้การด าเนินงานการจัดท า “ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน” เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า จึงขอให้
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าทุกท่าน รณรงค์ให้เกิดระบบการบริหารจัดการ
ขยะเปียก โดยมีเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนจัดท า “ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน” 
ให้ครบร้อยละ 100 ของครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมท้ังรายงานผลการด าเนินการ           
ตามโครงการดังกล่าวตามแบบรายงานท่ีก าหนดมายังองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า           
ทุกวันท่ี 5 ของเดือน ซึ่งการรายงานท่ีส่งมาแล้วมีเพียง 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 4, 9 และ 11 
ในหมู่ท่ียังไม่ได้รายงานขอให้เร่งด าเนินการให้ครบตามเป้าหมายในทุกครัวเรือนจัดท า“ถังขยะ
อินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน” ให้ครบร้อยละ 100 โดยให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 31 
มีนาคม ด้วยครับ 

ส าเนาถูกต้อง 
  

 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
 

/เรื่องท่ี 2... 
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 เร่ืองที่ 2  เรื่อง ของส านักงานเกษตรอ าเภอบางปลาม้า  
 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่าและหมอกควัน จังหวัด
สุพรรณบุรี ปี 2562 ด้วยในฤดูแล้งของทุกปี ลักษณะอากาศของประเทศไทยจะแห้งแล้งและ
มีลมกระโชกแรง ประกอบกับอุณหภูมิมีผิวดินท่ีสูงขึ้นจากสภาวะโลกร้อน ท าให้เอื้อต่อการเกิด
ไฟป่าได้ง่าย ประกอบกับการกระท าของมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือความประมาทก็
ตามได้ก่อให้เกิดปัญหาจากไฟป่าและหมอกควันครอบคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกว้างท้ังในเมือง
และชนบท นอกจากนั้นยังได้รับผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้านท่ี
ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  อีกท้ังส่งผลให้
จังหวัดสุพรรณบุรีประสบกับปัญหามลพิษหมอกควัน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม เพื่อให้คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศของจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ ในเกณฑ์ท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จังหวัดฯ จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานและประชาชน 
ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ให้หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกหน่วยงาน
ปฏิบัติเป็นตัวอย่างท่ีดีในการ งด การเผาทุกชนิดในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 2. ขอให้ประชาชน งด การกระท าใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิด กล่ิน แสง รังสี เสียง          
ความร้อง ส่ิงมีพิษฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หากมีการฝ่าฝืนจะถูกด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ได้แก่ 
  2.1  งดเผา เศษวัสดุในครัวเรือน เศษวัชพืชในท่ีรกร้าง การเผาหญ้าในเขตไหล่
ทางในพื้นท่ีเขตเมือง 
  2.2 งดเผา ในพื้นท่ีการเกษตรโดยเด็ดขาด ให้เปล่ียนวีการก าจัดวัชพืช และ
ผลผลิตทางการเกษตรเป็นการท าปุ๋ยหมัก หรือใช้จุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพในการเร่งการย่อย
สลาย 
 3. ห้ามเผา ในเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ โดยเด็ดขาด 
 4. การเผาทุกกรณีถ้าเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ป่า ถือเป็นการกระท าผิดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับป่าไม้จะมีการสืบสวนหาผู้กระท าผิดมาด าเนินคดีท้ังทางแพ่งและอาญาโดยเฉียบพลัน 
ซึ่งมีโทษปรับสูงสุดหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท จ าคุกสูงสุด 15 ปี 
 5. บุคคลใดฝ่าฝืน มีความผิดทางอาญา ซึ่งมีโทษจ าคุกและปรับโดยเจ้าหน้าท่ีจะ
ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด 
 6. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อ
ผู้ฝ่าฝืน 

 
ส าเนาถูกต้อง 

  

 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
 

/เรื่องท่ี 3... 
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เร่ืองที่ 3  เรื่อง ส านักงานเกษตรอ าเภอบางปลาม้า แจ้งว่า เกษตรกรเริ่มท านาได้                
ต้นเดือนเมษายน 2562 
เร่ืองที่ 4 เรื่อง การฉีดวัคซีน สุนัขและแมว อยู่ในขั้นตอนการการโอนงบประมาณและ           
จัดซื้อจัดจ้างต่อไปครับ 
 

มติที่ประชุม - รับทราบ - 
 

นางวันเพญ็ สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้สภาฯแห่งนี้ทราบอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ดิฉันขอปิดประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี ๑/๒๕62 ณ บัดนี้ 

ปิดประชุมเวลา   
 

๑1.30  น. 

 
 

********************* 
 
 

 

ส าเนาถูกต้อง 
  

 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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ลงช่ือ   วิศิษฏ์    จันทร์ฉาย   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

(นายวิศิษฏ์    จันทร์ฉาย) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

 
 
 

ลงช่ือ         อภิวัฒน์    สุขส าราญ   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
(นายอภิวัฒน์    สุขส าราญ  ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2562 
ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2562 

จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

ลงช่ือ    ชะลอ  แก้ววิชิต ประธานกรรมการ 
(นายชลอ   แก้ววิชิต) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
 
 
 

ลงช่ือ    วิมล  นิ่มอนงค์  กรรมการ 
(นายวิมล   นิ่มอนงค์) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
 
 
 

ลงช่ือ  สมควร  บุญมีรอด เลขานุการ/กรรมการ 
(นายสมควร   บุญมีรอด) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 5 


