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วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563  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 นายภูวิชญ์พงศ์        ทวีสิงห์ ส.อบต. ม.๘ ภูวิชญ์พงศ์ ทวีสิงห์ 
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 นางดารณี วงษ์จันทร ์ ส.อบต. ม.๑๒ ดารณี วงษ์จันทร ์
20 นายวิศิษฏ์             จันทร์ฉาย เลขานุการสภาฯ วิศิษฏ ์ จันทร์ฉาย 
 

 

 

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 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 3 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 2563 แล้วนะคะ 
 ญัตติ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับท่ี 1     
ซึ่งรายละเอียดประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับท่ี 1 นั้น ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3  ขอเชิญท่านปลัดฯ เลขานุการสภาฯ 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังก าหนด
ระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) และให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ข้ันตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
3. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
4. ก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติ 
5. การก ากับดูแล 
6. การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและ             
กลุ่มจังหวัด จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ.ศ.2561-2565) ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางปลาม้า ได้ด าเนินการตามระเบียบฯ ทุกขั้นตอนและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 แล้วนั้น 
 

    

ถูกต้องส าเนาถูกต้อง 
 /ระเบียบ... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว           

ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 
  เพื่อเป็นไปตามความในข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ตามอ านาจ
หน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ีมีข้อระเบียบกฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง และ
ในการบริหารงานท้องถิ่นในพื้นท่ีให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์หรือบริบท             
ในพื้นท่ี ในชุมชน และประชาชนท่ีมีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการ
พัฒนา  ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงิน   การคลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลาม้าท่ีมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด และเพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับเหตุการณ์ ท่ีเป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไข 
แผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แก้ไข ฉบับท่ี 1 
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561   

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

ขอเชิญท่านเชิญท่านนายก อบต. คะ 
 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

           ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ได้จัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับท่ี 1 ผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2563 ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภา
ท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบ นั้น 

 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและให้การปฏิบัติราชการ          
ในส่วนของงบประมาณด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  สอดคล้อง และเป็นระเบียบ
อันเดียวกัน จึงขอส่งส าเนาประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
แก้ไข ฉบับท่ี 1 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ฉบับท่ี 1              
มายังท่าน เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง   

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและด าเนินการต่อไป 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
/ประกาศ... 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65) แก้ไข ฉบับท่ี 1 

--------------------------------------- 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ.2548 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  

ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ 
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด
ทราบด้วย 

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  
แก้ไข ฉบับท่ี 1 โดยผ่านขั้นตอนด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 21 แล้ว 

อาศัยอ านาจตามความแห่งระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) 
แก้ไข ฉบับท่ี 1  รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี   
www.bangplama.go.th  โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี   10 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3  เป็นต้นไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  เดือน   มกราคม  พ.ศ.๒๕63 
 

   ไพบูลย์  ยิ้มประเสริฐ 
(นายไพบูลย์  ยิ้มประเสริฐ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

ส าเนา 

 
/นายไพบูลย์... 

 

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

นายกฯ อธิบายแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  
ส่วนท่ี 1 บทน า 
 1. เหตุผลและความจ าเป็น 
 2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
 3. ข้ันตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
  แก้ไข ฉบับท่ี 1 
ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข ฉบับท่ี 1  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไข ฉบับที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บางปลาม้า ยุทธศาสตร์ที่ 6  การน าการเปล่ียนแปลงด้านการบริหารและบริการ

เพื่อประโยชน์ขอประชาชน 
6.6  แผนงานเคหะและชุมชน    ปี 2563 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 200,000 บาท  
     รวม 5 ปี จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 200,000 บาท 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บางปลาม้า ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภค
ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีได้มาตรฐาน 

7.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี 2561 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,302,000 บาท  
      ปี 2563 จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 13,502,000 บาท  
      รวม 5 ปี จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 14,804,000 บาท 
 

รวมท้ังส้ิน 5 ปี จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 15,004,000 บาท 
*หมายเหตุ 
1. ยกเลิกแบบ ผ.07  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลท่ีอยู่ให้แบบ ผ.07 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) น ามาลงใน

แบบ ผ.01 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
/แบบ ผ.02... 

  

แบบ ผ.01 
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 แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับท่ี 1  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  

 
  
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ฉบับที่ 1 

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 หมู่ท่ี 5  

งบประมาณปี 2563 จ านวน 200,000 บาท  
 

 

หมายเหตุ  แก้ไข จากบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  
เป็น บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น             
พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับท่ี 1 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า จ านวน 1 โครงการ 

  1. อุดหนุนส่วนราชการโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณประปาบาดาล หมู่ท่ี 5  
ย้ายงบประมาณปี 2562 เป็น ปี 2563 
 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
/แบบ ผ.02/1... 

 

แบบ ผ.0๒ 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 แบบ ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับท่ี 1 
  ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ฉบับที่ 1 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวสู่สากล 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 6  การน าการเปล่ียนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์
ของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยู่ในเกณฑ์ท่ีดีได้มาตรฐาน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บางปลาม้า ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบ
สาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีได้มาตรฐาน 

7.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จ านวน 11 สาย หมู่ท่ี 4  

งบประมาณปี 2563 จ านวน 2,500,000 บาท  
2. โครงการซ่อมแซมถนน ลงหินคลุกพร้อมสาดเกล่ียภายในหมู่บ้าน จ านวน 12 สาย หมู่ท่ี 5 

งบประมาณปี 2563 จ านวน 1,302,000 บาท 
3. โครงการก่อสร้างถนนเสริมดิน โดยการวางท่อระบายน้ า ท่ีเหลือบางส่วนในร่องน้ าเดิม  พร้อมลงหินคลุกและสาดเกล่ีย 

หมู่ท่ี 5 งบประมาณปี 2563 จ านวน 500,000 บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จ านวน 2 สาย หมู่ท่ี 11   

งบประมาณปี 2563 จ านวน 9,200,000 บาท 
หมายเหตุ  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับท่ี 1 จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

แก้ไข จากบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า เป็น  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02/1 รายละเอียด
โครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับท่ี 1 ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 โครงการ 

1. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จ านวน 11 สาย หมู่ท่ี 4 ย้ายงบประมาณปี 2565 เป็น ปี 2563 
2. โครงการซ่อมแซมถนน ลงหินคลุกพร้อมสาดเกล่ียภายในหมู่บ้าน จ านวน 12 สาย หมู่ท่ี 5  

ย้ายงบประมาณปี 2565 เป็น ปี 2563 
3. โครงการก่อสร้างถนนเสริมดิน โดยการวางท่อระบายน้ า ท่ีเหลือบางส่วนในร่องน้ าเดิม พร้อมลงหิน

คลุกและสาดเกล่ีย หมู่ท่ี 5 ย้ายงบประมาณปี 2562 เป็น ปี 2563 
/บัญชีโครงการ... 

แบบ ผ.0๒/1 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  
แก้ไข ฉบับท่ี 1 ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ านวน 1 โครงการ 
  1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จ านวน 2 สาย หมู่ท่ี 11  ย้ายงบประมาณปี 2564 เป็น ปี 2563 
ที่ประชุม - รับทราบ - 
ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

การประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/๒๕63 เมื่อวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ.๒๕63) 
ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/๒๕63 เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 
พ.ศ.๒๕63 ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว มีผู้ใดประสงค์ขอแก้ไขถ้อยค ารายงานการประชุม
สภาฯ สมัยสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/๒๕63 เมื่อวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ.๒๕63 หรือไม ่

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 19  
 เห็นชอบ   17 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า สมัยสมัยสามัญ             
สมัยแรก ครั้งท่ี 1/๒๕63 เมื่อวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ.๒๕63 ด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองด่วน 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องด่วนให้ท่ีประชุมได้พิจารณา ขอเชิญคะ 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง เพื่อพิจารณา 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

- เ ร่ืองที่ 1 ญัตติ เ ร่ือง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)             
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ซึ่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2           
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ท่ีท่านนายกฯ ได้เสนอมานั้น  ได้จัดส่งให้ท่าน
สมาชิกทุกท่านแล้ว  เชิญท่านเลขานุการสภาฯ คะ 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 

ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององ ค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  ก าหนดแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
พร้อมท้ังก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) และ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ข้ันตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
3. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
4. ก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติ 
5. การก ากับดูแล 

 6. การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด  จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ.ศ.2561-2565) ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางปลาม้า ได้ด าเนินการตามระเบียบฯ ทุกขั้นตอนและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมือ่วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 แล้วนั้น         /ระเบียบ...    
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  
 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย 
ให้เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น      
ท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46             
แห่ งพระราชบัญญั ติสภาต าบลและอง ค์การบริหาร ส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย                     
และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบ                
การเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

 เพื่อให้การด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี 
นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ฯลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ ตามอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ีมีข้อระเบียบกฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
อย่างต่อเนื่อง และในการบริหารงานท้องถิ่นในพื้นท่ีให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์หรือ
บริบท  ในพื้นท่ี ในชุมชน และประชาชนท่ีมีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการ
พัฒนาท่ีเปล่ียนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงิน การคลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางปลาม้าท่ีมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด และเพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับเหตุการณ์           
ท่ีเป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

ครับ กระผมขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาตามร่างแผนฯ ท่ีได้จัดส่งให้กับทุกท่าน 
และมีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงในส่วนใดหรือไม่ เชิญครับ 

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
ท่ีท่านนายกได้เสนอมาหรือไม่คะ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติท่ีประชุมสภาฯ โปรดยกมือขึ้นออกเสียง
ด้วยคะ 
- ผู้ใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 19  
 เห็นชอบ   17 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
ด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง 

ส าเนาถูกต้อง 
  

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

- เร่ืองที่ 2 ญัตติ เร่ือง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคร้ังที่ 1 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.) 

- ญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.2563 แก้ไขเปล่ียนแปลงครั้งท่ี 1  
ซึ่งรายละเอียดการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 แก้ไขเปล่ียนแปลงครั้งท่ี 1 นั้น  รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 มีรายการ
ดังต่อไปนี้ 

กองช่าง 
รายการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แก้ไขเปล่ียนแปลงครั้งท่ี 1  ฉบับแรก จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
1. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. บ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 3 จ านวนงบประมาณท่ีอนุมัติ 477,000 บาท ดังนี ้

แผนงาน งาน งบ 
 หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งาน
ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

งบ
ลงทุน 

ค่าที่ดิน
และ 
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้าง 
สิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการ 
วางท่อ
ระบายน้ า 
คสล.  
บ่อพัก คสล.  
หมู่ที่ 3 
 

ประเภทงาน โครงการวางท่อระบาย
น้ า คสล. บ่อพัก คสล. หมูท่ี่ 3 
ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.  
จ านวน 91 ท่อน  
พร้อมปูนยาแนวโดยรอบท่อ  
พร้อมบ่อพัก คสล.-ฝาปิด คสล.  
จ านวน 12 บ่อ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 7) พ.ศ.
2562 มาตรา 67 
- เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 345 ล าดับที่ 17 
 

ประเภทงาน โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. บ่อพัก คสล. หมู่ที่ 3 
ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.  
จ านวน 122 ท่อน  
พร้อมปูนยาแนวโดยรอบท่อ  
พร้อมบ่อพัก คสล.-ฝาปิด คสล.  
จ านวน 12 บ่อ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 7) พ.ศ.2562 
มาตรา 67 
- เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 345 ล าดับที่ 17 
 

ส าเนาถูกต้อง 
  

 

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

มีสมาชิกท่านใดสอบถามในรายละเอียด ในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติท่ีประชุม
โปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยคะ 
- ผู้ใดเห็นชอบให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ.2563 แก้ไขเปล่ียนแปลงครั้งท่ี 1 โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่เห็นชอบให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2563 แก้ไขเปล่ียนแปลงครั้งท่ี 1 โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 19  
 เห็นชอบ   17 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ.2563 แก้ไขเป ล่ียนแปลงครั้ ง ท่ี 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย                      
วิธีงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 3 
พ.ศ.2543 ข้อ 29 ด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
นางวันเพญ็ สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อท่ีประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ 
ขอเชิญท่านนายกฯ คะ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

ไม่มีครับ 

นางวันเพญ็ สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

คะ ถ้ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อท่ีประชุมสภาฯ  
ดิฉันขอเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อท่ีประชุมสภาฯ ดังนี้คะ 
เร่ืองที่ 1  เรื่อง การฉีดวัคซีนให้กับสุนัข และแมว อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 
เร่ืองที่ 2  เรื่อง การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง อยู่ในระหว่างการส ารวจฯ  
 จึงขยายก าหนดการจัดเก็บภาษีฯ ดังกล่าวไปประมาณเดือนสิงหาคมนี้นะคะ 
เร่ืองที่ 3  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ในเดือนท่ีผ่านมาอาจจะล่าช้า เนื่องเกิด

การระบาดโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มาไม่ไหว ผู้ท่ีมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพฯ 
สามารถเปล่ียนแปลงวิธีการรับเงินโดยการเข้าบัญชีฯ ได้ท่ีงานพัฒนาชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าคะ 

เร่ืองที่ 4  เรื่อง การจัดท าประวัติผู้ท่ีไปท างานต่างจังหวัดและกลับมาอยู่บ้าน อ าเภอแจ้งให้
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านจะต้องท าประวัติ คัดกรอง โรคระบาดฯ แล้วรายงานส่ง
อ าเภอฯ จึงขอฝากเพื่อนสมาชิกไปช้ีแจงในแต่ละหมู่บ้านด้วยคะ 

เร่ืองที่ 5  เรื่อง การเปล่ียนเวลาท าการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)                  
สาขาบางปลาม้า เป็นเวลา 09.00-15.00 น. ในระหว่างวันท่ี 13-30 
เมษายน 2563 

ส าเนาถูกต้อง 
  

 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ)    /นางวนัเพ็ญ... 
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ส าเนาถูกต้อง 
 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 

นางวันเพญ็ สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อท่ีประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ 
ขอเชิญท่านชลอ คะ 

นางชลอ แก้ววิชิต 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 6) 

กระผมขอสอบถามเรื่องการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนาฯ  เช่น การแจกถุงยังชีพ แอลกอฮอล์ฯ และหน้ากากอนามัยด้วยครับ 

นางวันเพญ็ สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

คะ ขอเชิญท่านปลัดฯ เลขานุการสภาฯ คะ 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 
 

ครับ สามารถด าเนินการช่วยเหลือได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่าย              
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560           
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
 หมวด 1 หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน  
 และด าเนินการในหมวด 2 ก าหนดให้แต่งต้ังคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน        
ตามข้อ 8 (3) กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย  
 (ก) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นประธานกรรมการ 
 หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ท่ีได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (ข) ข้าราชการส านักงานส่งเสริมการปกครอง เป็นกรรมการ 
 ท้องถิ่นจังหวัด ท่ีท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย 
 (ค) ผู้แทนส่วนราชการท่ีได้รับมอบหมาย  เป็นกรรมการ 
 จากนายอ าเภอ จ านวนไม่เกิน 2 คน 
 (ง)  ผู้แทนประชาคม ท่ีนายกองค์การบริหาร เป็นกรรมการ 
 ส่วนต าบลคัดเลือก จ านวนไม่เกิน 3 คน 
 (จ)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นกรรมการ 
       และเลขานุการ 
 (ฉ) หัวหน้าหน่วยงานขององค์การบริหาร  เป็นกรรมการ 
 ส่วนต าบล ท่ีนายกองค์กรบริหารส่วนต าบล และผู้ช่วยเลขานุการ 
 มอบหมาย จ านวนไม่เกิน 2 คน 
จากนั้นให้ด าเนินการตามข้อ 9 ตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ และข้อ 10 จัดให้มี         
การประชุมคณะกรรมการฯ ซึ่งการช่วยเหลือประชาชนสามารถท าได้ในแต่ละหมวด ดังนี้   
 หมวด 3 การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย 
 หมวด 4 การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 หมวด 4/1 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
 หมวด 5 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 หมวด 6 หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ 
 หมวด 7 การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน 
โดยมีบทเฉพาะกาล ตามข้อ 22 และข้อ 23 ครับ 
 ส่วนเรื่อง หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ฯลฯ องค์การบริหารส่วนต าบล           
บางปลาม้า จะการด าเนินการตามระเบียบฯ กฎหมายและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง            
ในการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ครับ 

/นางวนัเพ็ญ... 
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นางวันเพญ็ สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อท่ีประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ 
ขอเชิญท่านนายก คะ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

กระผมจะด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกระท าได้ครับ 

นางวันเพญ็ สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

คะ เราจะท าทุกอย่างท่ีรัฐฯ ให้ท าคะ  

มติที่ประชุม - รับทราบ - 
นางวันเพญ็ สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้สภาฯแห่งนี้ทราบอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ดิฉันขอปิดประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี ๑/๒๕63 ณ บัดนี้ 

ปิดประชุมเวลา   
 

๑1.26  น. 

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

 
 
 
ลงช่ือ    วิศิษฏ์    จันทร์ฉาย   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

(นายวิศิษฏ์    จันทร์ฉาย) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

 
 
 

ลงช่ือ   อภิวัฒน์    สุขส าราญ   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
(นายอภิวัฒน์    สุขส าราญ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2563 
ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 15 เมษายน พ.ศ.2563 

จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

ลงช่ือ  ชลอ   แก้ววิชิต  ประธานกรรมการ 
(นายชลอ   แก้ววิชิต) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
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ลงช่ือ  วิมล   นิ่มอนงค์  กรรมการ 
(นายวิมล   นิ่มอนงค์) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
 
 
 

ลงช่ือ  สมควร   บุญมีรอด เลขานุการ/กรรมการ 
(นายสมควร   บุญมีรอด) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 5 
 


