
ส ำเนำบนัทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ.2560 
คร้ังที่ ๑/๒๕60 

วันที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2560  เวลำ ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ 

................................................ 
ผู้เข้ำประชุม 

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
1 นำยอภิวัฒน ์         สุขส ำรำญ ประธำนสภำ อบต. อภิวัฒน ์ สุขส ำรำญ 
2 นำงวันเพญ็ สวนคง รอง ประธำนสภำฯ  วันเพ็ญ สวนคง 
3 นำยวุฒ ิ พึ่งสังวรณ์ ส.อบต. ม.๑ วุฒ ิ พึ่งสังวรณ์ 
4 นำยชำญยุทธ         ศรีสุวรรณ ส.อบต. ม.๑ ชำญยุทธ ศรีสุวรรณ 
5 นำยทรงศักดิ์         พร้อมพิมพ ์ ส.อบต. ม.๓ ทรงศักดิ์ พร้อมพิมพ ์
6 นำงสำวสุจิต         ประทีปทอง ส.อบต. ม.๔ สุจิต ประทีปทอง 
7 นำยน ำชัย            ใจวิวัฒน์พงศ์ ส.อบต. ม.๔ น ำชัย ใจวิวัฒน์พงศ์ 
8 นำยสมควร          บุญมีรอด ส.อบต. ม.๕ สมควร บุญมีรอด 
9 นำยบุญลือ          เรือนเพ็ชร ส.อบต. ม.๖ บุญลือ เรือนเพ็ชร 

10 นำยวิมล               นิ่มอนงค์ ส.อบต. ม.๘ วิมล นิ่มอนงค์ 
11 นำยภูวิชญ์พงศ์ ทวีสิงห์ ส.อบต. ม.8 ภูวิชญ์พงศ์ ทวีสิงห ์
12 นำยอดิเทพ           รัตนโชติชัยฤทธิ์ ส.อบต. ม.๙ อดิเทพ รัตนโชติชัยฤทธิ์ 
13 นำยสิทธิชัย          เปล่ียนศำสตร์ ส.อบต. ม.๙ สิทธิชัย เปล่ียนศำสตร์ 
14 นำยวิทยำ คชำชัย ส.อบต. ม.๑๐ วิทยำ คชำชัย 
15 นำยจ ำเป็น            แสงสว่ำง ส.อบต. ม.๑1 จ ำเป็น แสงสว่ำง 
16 นำยจ ำลอง            หนูทำ ส.อบต. ม.๑๒ จ ำลอง หนูทำ 
17 นำงดำรณี วงษ์จันทร ์ ส.อบต.ม.12 ดำรณี วงษ์จันทร ์
18 นำยวิศิษฏ์             จันทร์ฉำย เลขำนุกำรสภำฯ วิศิษฏ์ จันทร์ฉำย 

ผู้ไม่มำประชุม 

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 นำยวสันต์            ฮวดหอม ส.อบต. ม.๓ ลำ 
2 นำยชลอ แก้ววิชิต ส.อบต. ม.๖ ลำ 
3 นำยสุจินต์            พงษ์เพียร ส.อบต. ม.๑๐ ลำ 

ส ำเนำถูกต้อง 
  

    (นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)    /ผู้เข้ำร่วมประชุม... 
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
1 นำยไพบูลย์         ยิ้มประเสริฐ นำยก อบต. ไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
2 นำยอนุสรณ์ ก ำลังเสือ รอง นำยก อบต. อนุสรณ ์ ก ำลังเสือ 
3 นำยอนุสรณ ์        นิลวรรณ รอง นำยก อบต. อนุสรณ ์ นิลวรรณ 
4 นำยสมศักดิ์ ยศศักดิ์ศรี เลขำนุกำรนำยกฯ สมศักดิ์ ยศศักดิ์ศรี 
5 นำงสำวรุ่งนภำ ช้ำงเผือก จพง.ธุรกำรช ำนำญงำน รุ่งนภำ ช้ำงเผือก 
6 นำงสำวพิมพ์จุฑำ เบญจเจริญรัตน์ ผช.จนท.วิเครำะห์นโยบำยและแผน พิมพ์จุฑำ เบญจเจริญรัตน์ 

เร่ิมประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐  น. 
เลขำนุกำรสภำ อบต.บำงปลำม้ำ ให้สัญญำณในท่ีประชุม เมื่อสมำชิกสภำ อบต.บำงปลำม้ำ   
ซึ่งมีอยู่จ ำนวน 18 คน ได้ลงช่ือเข้ำร่วมประชุม 17 คน และผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 6 คน 
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธำนสภำ อบต.บำงปลำม้ำ ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบ
วำระต่อไป 

ระเบียบวำระที่  ๑ เร่ืองที่ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ 
ประธำนสภำฯ  ขอขอบคุณทุกท่ำน ท่ีร่ วมกัน ในจัดงำนท ำบุญตักบำตรขึ้นปีใหม่  2560 ท่ี ผ่ำนมำ                  

วันท่ี 5-6 มกรำคม พ.ศ. 2560 
ที่ประชุม  - รับทรำบ - 

ระเบียบวำระที่  ๒ เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่แล้ว 
   กำรประชุมสภำ (สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/๒๕๕9 เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕9) 
นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ -    ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/๒๕๕9 เมื่อวันท่ี 29พฤศจิกำยน 
(ประธำนสภำ อบต.)   พ.ศ.๒๕๕9 ได้จัดส่งให้สมำชิกทุกท่ำนแล้ว 

-  มีผู้ใดประสงค์ขอแก้ไขถ้อยค ำรำยงำนกำรประชุมสภำฯสมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 1/๒๕๕9      
เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕9 หรือไม่  

มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 18  
  เห็นชอบ  15 
  ไม่เห็นชอบ    0 
  งดออกเสียง    3 

มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 4 
ครั้งท่ี 1/๒๕๕9 เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕9 ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
/ระเบียบวำระท่ี 3... 
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ระเบียบวำระที่  ๓ เร่ืองด่วน 
นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ มีสมำชิกท่ำนใดประสงค์จะเสนอเรื่องด่วนให้ท่ีประชุมได้พิจำรณำ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำฯ  - ไม่มี - 

ระเบียบวำระที่ ๔ เร่ือง เพื่อพิจำรณำ 
นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ ญัตติ เพื่อพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ  
ประธำนสภำฯ  เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ พ.ศ.2560 เชิญเลขำนุกำรสภำฯ ครับ 

นำยวิศิษฏ์  จันทร์ฉำย กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติฯ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุม
(เลขำนุกำรสภำ อบต.) สภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  

ข้อ 45 ญัตติร่ำงข้อบัญญัติท่ีประชุมสภำท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระ        
รวดเดียวก็ได้   

   ในกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นจ ำนวน   
ไม่น้องกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อท่ีประชุมสภำ
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวแล้ว กำรพิจำรณำวำระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภำ
ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำ โ ดยให้ประธำนท่ีประชุมเป็นประธำน
คณะกรรมกำรแปรญัตติ 

   โดยพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว พิจำรณำตำมวำระ ดังนี้ 
กำรพิจำรณำวำระที่ ๑ ให้ท่ีประชุมปรึกษำในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติและลงมติว่ำ

จะรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หำกมีสมำชิกสภำฯ ได้อภิปรำยในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว  ญัตติร่ ำงข้อบัญญั ติ ท่ีสภำท้องถิ่นลงมติรับหลักกำร ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสอง  

กำรพิจำรณำวำระที่ ๒ ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระท่ี ๒ ให้ปรึกษำเรื่อง 
ตำมล ำดับข้อเฉพำะท่ีมีกำรแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมกำรแปรญัตติแก้ไขเท่ำนั้น เว้นแต่ท่ี
ประชุมสภำฯ จะได้ลงมติเป็นอย่ำงอื่น 

กำรพิจำรณำวำระที่ ๓ ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระท่ี ๓ ไม่มีกำรอภิปรำย 
เว้นแต่ท่ีประชุมสภำฯ จะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำยถ้ำมีเหตุอันสมควรในกำรพิจำรณำวำระนี้   
ให้ท่ีประชุมสภำฯ ลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ ครับ ตำมท่ีเลขำนุกำรสภำฯ แจ้งท่ีประชุม ญัตติเพื่อพิจำรณำในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติฯ 
ประธำนสภำฯ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคหนึ่ง ครับ ต่อไปขอเชิญนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ ช้ีแจงรำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำ    

  

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
/นำยไพบูลย์... 
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นำยไพบูลย์  ยิ้มประเสริฐ  เนื่องจำกในเขตพื้นท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ มพีื้นท่ีส่วนใหญ่ท ำกำรเกษตรและ 
นำยก อบต.  มีเกษตรกรเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้น้ ำมีปริมำณไม่เพียงพอแก่กำรเกษตร  ซึ่งเกษตรกรเหล่ำนี้ 

ต้องใช้น้ ำในกำรเกษตรโดยกำรสูบน้ ำ  เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้กำรบริหำรกิจกำร
สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ มีประสิทธิภำพ สำมำรถช่วยให้
เกษตรกรผู้ใช้น้ ำได้รับกำรบริกำรท่ีดียิ่งขึ้น และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  กระผมและฝ่ำย
บริหำรจึงได้มีนโยบำยในเรื่องดังกล่ำว และประกอบกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ  
มีอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีต้องท ำในเขตพื้นท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ ภำยใต้ มำตรำ 67   
จึงได้จัดท ำโครงกำรดังกล่ำวขึ้น และในกำรด ำเนินกำรในกำรให้บริกำร กิจกำรสถำนีสูบน้ ำด้วย
ไฟฟ้ำนั้น ต้องมีกฎหมำยรองรับ กระผมจึงขอกล่ำวถึงหลักกำรและเหตุผลในกำรตรำข้อบัญญัติ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ  เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ พ.ศ.
2560 รำยละเอียดตำมร่ำงข้อบัญญัติฯ และได้ส่งให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนทรำบแล้วนั้น 
และในขั้นตอนกำรพิจำรณำข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฯ ฉบับนี้ ผมขอเสนอ          
ให้ท่ีประชุมสภำพิจำรณำสำมวำระรวด ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับ     
กำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 45 วรรคหนึ่ง 
ครับ 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ ครับ ตำมท่ีท่ำนนำยกฯ เสนอต่อสภำฯ ขอให้ท่ีประชุมสภำฯ พิจำรณำข้อบัญญัติฯ เรื่อง  
ประธำนสภำฯ  กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ พ.ศ.2560 สำมวำระรวดนั้น กระผมขอให้ท่ีประชุม

พิจำรณำและขอมติด้วยครับ 
มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 18  
  เห็นชอบ  15 
  ไม่เห็นชอบ    0 
  งดออกเสียง    3 

มีมติเห็นชอบให้พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ       
พ.ศ.2560  โปรดยกมือขึ้น ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง  

 
 
 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
/นำยไพบูลย์... 
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นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ ครับ ตำมท่ีเลขำนุกำรสภำฯ แจ้งท่ีประชุม ญัตติเรื่องเพื่อพิจำรณำในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ 
ประธำนสภำฯ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคหนึ่ง ครับ ต่อไปขอ เชิญนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ เสนอร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ ำ      
ด้วยไฟฟ้ำ พ.ศ.2560 (วำระท่ี 1 รับหลักกำร)      

นำยไพบูลย์  ยิ้มประเสริฐ  ตำมท่ีได้จัดท ำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ  เรื่อง กำรบริหำรกิจกำร 
นำยก อบต.   สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ พ.ศ.2560 และได้ส่งให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนทรำบแล้วนั้น 

กระผมขอเสนอญัตติร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่องกำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ พ.ศ.2560 
ดังนี้ (นำยกแถลงหลักกำรของร่ำงข้อบัญญัติ เหตุผลท่ีเสนอร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรบริหำร
กิจกำรสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ พ.ศ.2560 ตำมเอกสำรดังกล่ำว) 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ ตำมท่ีท่ำนนำยกฯ ได้แถลงหลักกำรของร่ำงข้อบัญญัติฯ เหตุผลท่ีเสนอร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง 
(ประธำนสภำ อบต.) กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ พ.ศ.2560 แล้วนั้น เชิญสมำชิกสภำฯ อภิปรำย     

ในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติฯ กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ พ.ศ.2560 ขอเชิญ
ท่ำนสมำชิกฯ อภิปรำยครับ ขอเรียนเชิญ 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ ตำมท่ีท่ำนนำยกฯ ได้แถลงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ พ.ศ. 
(ประธำนสภำ อบต.) 2560 แล้วนั้น เชิญสมำชิกสภำฯ อภิปรำยในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรบริหำร

กิจกำรสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ พ.ศ. ๒๕60 ด้วยครับ  เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด อภิปรำย
และตอบข้อซักถำมแล้ว  กระผมขอมติท่ีประชุม 
- ผู้ใดรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ พ.ศ.2560  
โปรดยกมือขึ้น   
- ผู้ใดไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ พ.ศ.
2560  โปรดยกมือขึ้น   
- ผู้ใดงดออกเสียงรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ 
พ.ศ.2560  โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 17  
  เห็นชอบ  15 
  ไม่เห็นชอบ    0 
  งดออกเสียง    2 

มีมติเห็นชอบรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ 
พ.ศ.2560  โปรดยกมือขึ้น ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง  

ส ำเนำถูกต้อง 
 

          (นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)        /นำยอภิวัฒน์... 
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นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติฯ กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ พ.ศ.2560 (วำระท่ี 2 
แปรญัตติ) 

  เมื่อท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติฯ กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ ำ
ด้วยไฟฟ้ำ พ.ศ.2560 ในวำระท่ี 1 ไปแล้ว และมีมติแต่งต้ังคณะกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำไป
แล้ว จำกนี้ จึงเป็นกำรพิจำรณำในวำระท่ี 2 แปรญัตติ และวำระท่ี 3 ลงมติ ตรำเป็นข้อบัญญัติ
ต่อไป คณะกรรมกำรแปรญัตติท่ำนใดจะแปรญัตติก็ขอเชิญครับ   

นำยวุฒิ  พึ่งสังวรณ์ กำรจัดต้ังสถำนีสูบน้ ำ จัดต้ังท่ีไหน 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 1)  

นำยสมควร  บุญมีรอด กำรจัดต้ังสถำนีสูบน้ ำ ระเบียบคล้ำยประปำฯ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 5)  

นำยจ ำลอง  หนูทำ โดยหลักกำรเป็นเรื่องท่ีดีมำก กระผมจึงขอสอบถำมสถำนท่ีต้ังสถำนีสูบน้ ำ และงบประมำณในกำร 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 12) จัดต้ังสถำนีสูบน้ ำ ครับ 

นำยน ำชัย  ใจวิวัฒน์พงศ์ กระผมขอทรำบเหตุแห่งกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ  ซึ่งเรำยังไม่มีสถำนีสูบน้ ำ ถ้ำทรำบระยะเวลำ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 4) อันใกล้ว่ำ เรำได้งบประมำณ ในกำรจัดต้ังสถำนีสูบน้ ำเมื่อใด เรำก็สำมำรถพิจำรณำเห็นชอบร่ำง

ข้อบัญญัติฯ ดังกล่ำวได้ 

นำยไพบูลย์  ยิ้มประเสริฐ  ครับ เนื่องจำกในเขตพื้นท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ มีพื้นท่ีติดชำยแม่น้ ำท่ำจีน  
นำยก อบต.  จ ำนวน 4 หมู่บ้ำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำควรมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำร

บริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ ก่อนได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ฯลฯ    
  ส่วนสถำนท่ีต้ังสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำและงบประมำณในกำรก่อสร้ำง ยังไม่ทรำบ 
  และมีคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ท่ำนใดขอแปรญัตติตำมท่ีกระผมเสนอร่ำงข้อบัญญัติฯ       

เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรสถำนี สูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ พ.ศ. 2560 ตำมท่ีกระผมช้ีแจงต่อ
คณะกรรมกำรแปรญัตติหรือไม่ครับ 

นำยน ำชัย  ใจวิวัฒน์พงศ์ ครับ ผมได้ตรวจดูเอกสำรร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ พ.ศ.  
(ส.อบต.หมู่ท่ี 4) 2560 แล้ว ผมมีควำมเห็นว่ำน่ำจะคงร่ำงฯ เดิมเอำไว้ครับ 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ  ตำมท่ีท่ำนน ำชัยฯ เสนอมำนั้น มีกรรมกำรท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มี 
(ประธำนสภำ อบต.) ผมขอมติท่ีประชุมเพื่อให้ควำมเห็นชอบคงร่ำงเดิมข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ ำ

ด้วยไฟฟ้ำ พ.ศ.2560  
มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 18  
  เห็นชอบ  15 
  ไม่เห็นชอบ    0 
  งดออกเสียง    3 

มีมติเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง  กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ พ.ศ.2560  
โปรดยกมือขึ้น ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง  

/นำยอภิวัฒน์... 

  ส ำเนำถูกต้อง 

 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
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นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ  ญัตติลงมติร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ พ.ศ.2560 (วำระท่ี 3) 
(ประธำนสภำ อบต.) ตรำเปน็ข้อบัญญัติเสนอมำนั้น มีกรรมกำรท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มี  
มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 18  
  เห็นชอบ  15 
  ไม่เห็นชอบ    0 
  งดออกเสียง    3 

มีมติเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง  กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ พ.ศ.2560  
โปรดยกมือขึ้น ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง  

ระเบียบวำระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ  ต่อไปขอเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ครับ 
(ประธำนสภำ อบต.)  

นำยวิศิษฏ์  จันทร์ฉำย ขอน ำเรียนปรึกษำในท่ีประชุม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับในกำรประชุม 
(เลขำนุกำรสภำฯ) สภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 ก ำหนดจ ำนวนสมัย

ประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี ระยะเวลำและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของ 
แต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี สมัยแรกของปีถัดไป 

กำรก ำหนดสมัยประชุมและวันประชุม ให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยว่ำด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด  ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มำตรำ 53 บัญญัติว่ำ  ในปีหนึ่งให้มีสมัย
ประชุมสำมัญสองสมัยหรือหลำยสมัยแล้วแต่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะก ำหนด แต่ต้อง 
ไม่เกินส่ีสมัย วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนดสมัย
ประชุมสำมัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน แต่ถ้ำจะขยำยเวลำออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญำตจำกนำยอ ำเภอ 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 287 วรรค 3 
บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อประชำชนใน
เรื่องกำรจัดท ำงบประมำณกำรใช้จ่ำยและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี เพื่อให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรตรวจสอบและก ำกับกำรบริหำรจัดกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและและระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2)      
พ.ศ.2559 ข้อ 14 ให้ยกเลิกควำมใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

 

ส ำเนำถูกต้อง 

 

          (นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)     
/(5) ผู้บริหำรท้องถิ่น... 
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(5) ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิ่น และ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมท้ังประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ     
ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในท่ีเปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันท่ีผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผล
กำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำว และต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน   
โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี 

    กล่ำวคือ  
    1. เดือนเมษำยนและเดือนตุลำคม สภำฯ จะต้องประชุมเพื่อพิจำรณำกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  
    2. เดือนสิงหำคม สภำฯ จะต้องประชุมเพื่อพิจำรณำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปี  ไม่เกินวันท่ี 15 สิงหำคม  
    3. เดือนกันยำยน กำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนบริกำรสำธำรณะ 
    4. เดือนตุลำคม สภำฯ จะต้องประชุมเพื่อพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผล

แผนพัฒนำประจ ำปี  แผนพัฒนำท้องถิ่น และกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนบริกำร
สำธำรณะ 

    ดังนั้น  กระผมจึงขอน ำเรียนปรึกษำกำรก ำหนดสมัยสำมัญประจ ำปี  เพื่อให้สภำฯ  
ร่วมพิจำรณำก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ครับ 

นำยน ำชัย  ใจวิวัฒน์พงศ์  ขอเสนอให้มีกำรประชุมสำมัญประจ ำปี พ.ศ. 2560 จ ำนวน 4 สมัย สมัยประชุมสำมัญประจ ำปี  
(ส.อบต.หมู่ท่ี 4) สมัยแรกของปีถัดไปในเดือนมกรำคม 
  กระผมขอน ำเรียนก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี เพื่อให้สภำฯ พิจำรณำเห็นชอบ

ตำมท่ีน ำเสนอหรือไม่อย่ำงไร  ดังนี้ 
1. สมัยประชุมสำมัญประจ ำปี สมัยท่ี 2 ประจ ำปี 2560 วันท่ี 16 เมษำยน 2560 ถึง 

30 เมษำยน 2560 มีก ำหนด 15 วัน 
  2. สมัยประชุมสำมัญประจ ำปี สมัยท่ี 3 ประจ ำปี 2560 วันท่ี 1 สิงหำคม 2560 ถึง 

15 สิงหำคม 2560 มีก ำหนด 15 วัน 
  3. สมัยประชุมสำมัญประจ ำปี สมัยท่ี 4 ประจ ำปี 2560 วันท่ี 17 ตุลำคม 2560 ถึง 

31 ตุลำคม 2560 มีก ำหนด 15 วัน 
  4. สมัยประชุมสำมัญประจ ำปี สมัยแรก ของปีถัดไป วันท่ี 17 มกรำคม 2561 ถึง    

31 มกรำคม 2561 มีก ำหนด 15 วัน 

 

ส ำเนำถูกต้อง 

 

          (นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)     
/นำยอภิวัฒน์ ... 
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นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอสมัยประชุมและวันประชุมนอกจำกท่ีคุณน ำชัย เสนอหรือไม่  
(ประธำนสภำ อบต.) ถ้ำไม่มีขอมติท่ีประชุม เพื่อให้ควำมเห็นชอบกำรก ำหนดสมัยประชุมและวันประชุมดังกล่ำว ด้วยครับ 
มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 18  
  เห็นชอบ  15 
  ไม่เห็นชอบ    0 
  งดออกเสียง    3 
 มีมติเห็นชอบ อย่ำงเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อท่ีประชุมสภำฯ อีกหรือไม่ครับ  
(ประธำนสภำ อบต.) ครับ ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ครับ 

นำยไพบูลย์  ยิ้มประเสริฐ  เร่ืองที่ 1  แนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรกิจกำรจัดกำรขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอำด” 
นำยก อบต.  รำยละเอียดกระผมขอมอบ เจ้ำพนักงำนธุรกำรฯ เป็นผู้ช้ีแจงครับ 

นำงสำวรุ่งนภำ ช้ำงเผือก ขออนุญำตท่ำนประธำนฯ ดิฉัน นำงสำวรุ่งนภำ  ช้ำงเผือก เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  
จพง.ธุรกำรช ำนำญงำน ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกท่ำนนำยกฯ และท่ำนปลัด ในกำรเข้ำร่วมกำรประชุมโครงกำร

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรระดับจังหวัด เพื่อมอบนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอำด” เมื่อวันท่ี 27 ธันวำคม 2559 ท่ีผ่ำนมำ 

   ส ำหรับโครงกำร “จังหวัดสะอำด” เป็นนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล โดยเป้ำหมำย      
ท่ีรัฐบำลได้วำงไว้ ประเด็นส ำคัญ คือ กำรลดปริมำณขยะให้ลดลงจำกเดิมอย่ำงน้อยร้อยละ 5 
ซึ่งในปัจจุบัน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำมีขยะวันละประมำณ 2 ตัน  ในเบื้องต้นได้
ปรึกษำท่ำนนำยกฯ ในกำรขอควำมอนุเครำะห์จำกโรงเหล็ก หมู่ท่ี 6 เพื่อน ำขยะของแต่ละ
หมู่บ้ำนเข้ำไปช่ังน้ ำหนัก เพื่อน ำข้อมูลมำใช้ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร “จังหวัดสะอำด” 
รวมถึงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ จะต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยให้อ ำเภอบำงปลำม้ำเพื่อรับทรำบควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำน ซึ่งต่อไปถ้ำมีกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร “จังหวัดสะอำด” ทุกหมู่บ้ำน/ชุมชน จะต้องมีกำรสรุปผล
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรขยะฯ ของแต่ละหมู่บ้ำน มำยัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำง
ปลำม้ำ เมื่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำได้รับข้อมูลจำกทุกหมู่บ้ำนก็จะต้องสรุปผล
กำรด ำเนินงำนไปยังอ ำเภอบำงปลำม้ำ ตำมล ำดับ ส ำหรับแผนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย ระยะส้ัน 
พ.ศ. 2559-2560 (แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 -
2560))  จะมีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของพื้นท่ีในส้ินปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
โดยจะต้องท ำกำรช่ังน้ ำหนักขยะของแต่ละหมู่บ้ำนอีกหนึ่งรอบในเดือนกันยำยน 2560     
เพื่อสรุปผลกำรด ำเนินกำรว่ำบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์หรือไม่ 

ส ำเนำถูกต้อง 

 

          (นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)       /ขยะอันตรำย ... 
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   ขยะอันตรำย จำกท่ีเข้ำร่วมกำรประชุมฯ ทุกหมู่บ้ำน/ชุมชน จะต้องจัดหำพื้นท่ี      

เพื่อก ำหนดจุดวำงขยะอันตรำย โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำจะต้องเป็น
ผู้สนับสนุนในกำรจัดหำถังขยะอันตรำยให้แต่ละหมู่บ้ำน เนื่องจำกขยะอันตรำยไม่สำมำรถท้ิง
รวมกับขยะท่ัวไปและไม่สำมำรถก ำจัดขยะอันตรำยรวมกับขยะท่ัวไปได้ โดยเบื้องต้นอำจจะ
ต้องมีกำรว่ำจ้ำงบริษัทเอกชนเข้ำมำเก็บ ขน เพื่อน ำขยะอันตรำยไปก ำจัด 

   ขยะมูลฝอยติดเช้ือ จำกกำรเข้ำร่วมประชุมฯ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
ได้ช้ีแจงแนวทำงกำรก ำจัดขยะมูลฝอยติดเช้ือในปัจจุบันว่ำ ได้มีกำรว่ำจ้ำงบริษัทเอกชนมำรับไป
ก ำจัด  โดยก ำหนดบริษัทท่ีรับก ำจัดขยะมูลฝอยติดเช้ือจะเข้ำไปเก็บขยะมูลฝอยติดเช้ือท่ี
โรงพยำบำลแต่ละอ ำเภอ ส่วนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพส่วนต ำบลใดท่ีมีขยะติดเช้ือก็ให้น ำยะ
ติดเช้ือไปรวมไว้ที่โรงพยำบำลของแต่ละอ ำเภอท่ีได้ก ำหนดไว้ ส ำหรับแนวทำงกำรก ำจัดขยะมูล
ฝอยติดเช้ือของแต่ละหมู่บ้ำน/ชุมชนในเขตพื้นท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ คงต้องมี
กำรพูดคุยกับทำงโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงปลำม้ำเพื่อหำแนวทำงด ำเนินงำนต่อไป 

   ในกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรจังหวัดสะอำด  ได้ก ำหนดให้มีกำรแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่ง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบำปลำม้ำ ได้ด ำเนินกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรตำมโครงสร้ำงตำมแผนแม่บทกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2560) ก ำหนด ส ำหรับกำรด ำเนินกำรในล ำดับ
ต่อไปคงต้องรอแนวทำงจำกอ ำเภอบำงปลำม้ำก่อน ในเบ้ืองต้นก็ขอช้ีแจงเกี่ยวกับท่ีมำท่ีไปของ
โครงกำร “จังหวัดสะอำด” ส ำหรับรำยละเอียดในกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรจังหวัด
สะอำดคงจะต้องมีกำรประชุมฯ ช้ีแจงเพื่อท ำควำมเข้ำใจอีกครั้งหนึ่งค่ะ 

นำยไพบูลย์  ยิ้มประเสริฐ  เร่ืองที่ 2  ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.)  ขอเชิญโครงกำรดูแลระยะยำว 
นำยก อบต.  ด้ำนสำธำรณสุขส ำหรับผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพึ่งพิง ปีงบประมำณ 2560 รำยละเอียดกระผม     

ขอมอบ เจ้ำพนักงำนธุรกำรฯ เป็นผู้ช้ีแจงครับ 

นำงสำวรุ่งนภำ ช้ำงเผือก ค่ะ ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ ได้รับแจ้งจำก ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  
จพง.ธุรกำรช ำนำญงำน (สปสช.) ขอเชิญองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นเข้ำร่วมโครงกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุข

ส ำหรับผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพึ่งพิง ปีงบประมำณ 2560 โดย เทศบำล/อบต. ท่ีประสงค์และมีควำม
พร้อมเข้ำร่วมด ำเนินกำรได้ลงในแบบแสดงควำมจ ำนง และส่งจ ำนวนผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพึ่งพิง  
ตำมแบบฯ พร้อมท้ังเปิดบัญชีรองรับงบประมำณในส่วนนี้ และแนบส ำเนำมำด้วย ภำยในวันท่ี 
15 มกรำคม 2560 ในกำรนี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ ได้ด ำเนินกำรท ำหนังสือ
ส่งไปยังโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ เมื่อวันท่ี 10 มกรำคม 2560 แล้วนั้น 
แต่ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับมำจำกโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงปลำม้ำแต่อย่ำงใด 

ส ำเนำถูกต้อง 

 

          (นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)       /นำยไพบูลย ์... 
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นำยไพบูลย์  ยิ้มประเสริฐ  เร่ืองที่ 3  ระบบดูแลระยะยำวส ำหรับผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพึ่งพิง คือ กำรจัดบริกำรสำธำรณสุข 
นำยก อบต.  และบริกำรสังคมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือของผู้สูงอำยุท่ีไม่สำมำรถ

ช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจ ำวัน เป็นบริกำรสังคมเพื่อมุ่งเน้นกำรฟื้นฟู บ ำบัด ส่งเสริม
สุขภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ ต่อเนื่อง เพื่อให้คนกลุ่มนี้มีคุณภำพชีวิตท่ีดี สำมำรถด ำเนินชีวิตอย่ำงมี
อิสระเท่ำท่ีจะเป็นได้  โดยอยู่บนพื้นฐำนกำรเคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ 

   ผู้สูงอำยุ ท่ีมีภำวะพึ่ งพิง  แบ่ง เป็น 4 กลุ่มตำมควำมต้องกำรบริกำรด้ำน
สำธำรณสุข ดังนี้ 

   กลุ่มท่ี 1 เคล่ือนไหวได้บ้ำง และอำจมีปัญหำกำรกิน หรือกำรขับถ่ำย แต่ไม่มี
ภำวะสับสนทำงสมอง อัตรำกำรชดเชยค่ำบริกำร(เหมำจ่ำย/คน/ปี) ไม่เกิน 4,000 บำท/คน/ปี 

   กลุ่มท่ี 2 เมือนกลุ่มท่ี 1 แต่มีภำวะสับสนทำงสมอง  อัตรำกำรชดเชยค่ำบริกำร
(เหมำจ่ำย/คน/ปี) ไม่เกิน 3,000-6,000 บำท/คน/ป ี

   กลุ่มท่ี 3 เคล่ือนไหวเองไม่ได้ และอำจมีปัญหำกำรกิน หรือมีอำกำรเจ็บป่วย
รุนแรง อัตรำกำรชดเชยค่ำบริกำร(เหมำจ่ำย/คน/ปี) ไม่เกิน 4,000-8,000 บำท/คน/ปี 

   กลุ่มท่ี 4 เหมือนกลุ่มท่ี ๓ และมีอำกำรเจ็บป่วยรุนแรง หรืออยู่ในระยะท้ำย    
ของชีวิต อัตรำกำรชดเชยค่ำบริกำร(เหมำจ่ำย/คน/ปี) ไม่เกิน 5,000-10,000 บำท/คน/ปี 

   ดังนั้น จำกเรื่องท่ี 2 และเรื่องท่ี 3  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงปลำม้ำ 
ไม่ได้ส่งจ ำนวนผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพึ่งพิงมำยังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ ภำยในวันท่ี  
15 มกรำคม 2560 ท่ีผ่ำนมมำครับ 

นำยไพบูลย์  ยิ้มประเสริฐ  เร่ืองที่ 4  ประกำศรับสมัครทหำรกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชำย) เข้ำรับรำชกำร 
นำยก อบต.  ด้วย หน่วยทหำรมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ฯ มีควำมประสงค์จะรับสมัครทหำร

กองหนุนจำกทุกเหล่ำทัพ และบุคคลพลเรือน (ชำย) อำยุต้ังแต่ 20 – 28 ปี เข้ำรับรำชกำร
เป็นทหำรมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ฯ (พลอำสำสมัคร) เป็นจ ำนวนมำก โดยประกำศ
รับสมัครระหว่ำงวันท่ี 18 ธันวำคม 2559 -26 กุมภำพันธ์ 2560โดยผู้สมัครสมัครด้วย
ตนเอง ท่ี โรงเรียนทหำรมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ฯ วังทวีวัฒนำ ถนนบรมรำชชนนี 
เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพฯ ต้ังแต่วันท่ี 29 มกรำคม 2559 – 26 กุมภำพันธ์ 2559 ไม่เว้น
วันหยุดรำชกำร (ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ ท้ังส้ิน) โดยจะรำยงำนตัวด ำเนินกรรมวิธีคัดเลือก ในวันท่ี 
27 กุมภำพันธ์ 2560– 3 มีนำคม 2560 เปิดหลักสูตรกำรฝึก ในวันท่ี 4 มีนำคม 2560 
(รวมหลักสูตรกำรฝึกระยะเวลำ 26 สัปดำห์) และสอบถำมรำยละเอียดได้ท่ีหมำยเลขโทร.    
02 – 4569452, 02 – 3560893 

 

ส ำเนำถูกต้อง 

 

          (นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)     
/เรื่องท่ี 5... 
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  เร่ืองที่ 5 โครงกำร “วันท้องถิ่นไทย” และงำน “กีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์อ ำเภอบำงปลำม้ำ”    
ครั้งท่ี 7  ประจ ำปี 2560  

   ช่วงเช้ำ วันเสำร์ที่ 18 มีนำคม 2560 (สีเส้ือแล้วแต่ อปท.) 
    - พิธีบวงสรวง ร.5 และแข่งขันกีฬำ ให้ท ำพิธีท่ีสนำมกีฬำวัดสุขเกษม ต.มะขำมล้ม 
    - กีฬำ จะมีกีฬำพื้นบ้ำน งดกีฬำสำกล จะมีแค่ 3-4 ประเภท 
      ไม่มีเหรียญรำงวัล จะมอบถ้วยรวมเลย 
     ผู้บริหำร   เตะปี๊ป 
     ชำย – หญิง  วิ่งเสียบสำมัคคี 
     ชำย – หญิง  วิ่งกระสอบ 
     ชำย – หญิง  ฮูลำฮุ๊ป 
     แต่ละ อปท.  ชักเย่อ (ชำย 5 คน , หญิง 5 คน) 

- ขบวนพำเหรด กำรจัดนิทรรศกำร ร.5 ร.9  และเจ้ำภำพครั้งต่อไป รอค ำตอบในกำร
ประชุมครั้งต่อไป 

  ภำคค่ ำ   มีดนตรี แอ๊ด คำรำบำว เงินค่ำจ้ำง 280,000 บำท 
    ขอโต๊ะ อปท.ละ 4 โต๊ะ  เปิดจองได้ต้ังแต่วันท่ี 12 มกรำคม 2560 เป็นต้นไป 
    มี 2 ระดับ 
    - VIP  รำคำโต๊ะละ  5,000  บำท 
    - ธรรมดำ รำคำโต๊ะละ  3,000  บำท 
  หมำยเหตุ  ไม่มีเหล้ำ (โต๊ะละ 10 คน) 
      จะมี สห./จนท.ต ำรวจ ดูแลตลอดงำน 
      ไฟไม่มีแสงสี  จะเป็นไฟสีขำวทั้งงำน  (พิธีกำรเสร็จก่อน 20.00 น.) 
  กำรจัดงำนเล้ียง ท่ีโรงเรียนหรรษำสุจิตต์ ต.มะขำมล้ม อ.บำงปลำม้ำ 
   กำรเข้ำงำนทุกคนต้องมีบัตรเข้ำงำน ถ้ำไม่มีบัตรห้ำมเข้ำ 

  เร่ืองที่ 6  กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรก ำจัดผักตบชวำอย่ำงยั่งยืน  ด้วยส ำนักงำนโยธำธิกำร
และผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ขอให้อ ำเภอแจ้ง อปท.ท่ีอยู่ในพื้นท่ีส ำรวจเรือเก็บผักตบชวำ 
พร้อมพำย (หรือเครื่องยนต์ตำมควำมจ ำเป็น) เครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ และหำกต้องกำร
ขอรับกำรสนับสนุนอุปกรณ์อื่นๆ ให้แจ้งควำมประสงค์พร้อมระบุเหตุผล ลงในแบบส ำรวจ เพื่อ
ใช้ประกอบกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว และจัดส่งแบบส ำรวจฯ ให้ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรีทรำบ ภำยในวันท่ี 27 ธันวำคม 2559 นั้น 

    กองช่ำง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ  แจ้งควำมประสงค์ไปว่ำ ไม่ขอรับกำร
สนับสนุนเรือเก็บพร้อมพำย(หรือเครื่องยนต์ตำมควำมจ ำเป็น) เครื่องมือ/อุปกรณ์อื่นๆ รวมถึง
แรงงำนคนด้วยครับ 

 
 

/เรื่องท่ี 7... 

  ส ำเนำถูกต้อง 

 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
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  เร่ืองที่ 7  สถิติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2560 ระหว่ำงวันท่ี 
29 ธันวำคม – 4 มกรำคม 2560)  

 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 เพิ่ม (+) / ลด (-) 
อุบัติเหตุ (ครั้ง) 91 109 +18 
ผู้บำดเจ็บ (คน) 104 124 +20 
ผู้เสียชีวิต (รำย) 12 5 -7 

 
  - อ ำเภอท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด   ได้แก่    
    อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี   20  ครั้ง  
    อ ำเภออู่ทอง  14  ครั้ง 
    อ ำเภอบำงปลำม้ำ 13  ครั้ง 
    อ ำเภอเดิมบำงนำงบวชและอ ำเภอสำมชุก อ ำเภอละ 12 ครั้ง 
    อ ำเภอดอนเจดีย์  9  ครั้ง 
    อ ำเภอหนองหญ้ำไซ  อ ำเภอสองพี่น้อง  และอ ำเภอศรีประจันต์ อ ำเภอละ 8 ครั้ง 
    อ ำเภอด่ำนช้ำง  5  ครั้ง 
  - อ ำเภอท่ีมีผู้สูงอำยุสูงสุด  ได้แก่  
    อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี และอ ำเภอบำงปลำม้ำ อ ำเภอละ 2 รำย 
    อ ำเภอสำมชุก 1 รำย    
  - ผู้บำดเจ็บ เป็นคนในพื้นท่ี (ในต ำบล) 95  คน เป็นคนนอกพื้นท่ี (ในจังหวัด) 21 คน และ    

เป็นคนนอกเขตจังหวัด  13  คน 
  - อ ำเภอท่ีมีผู้บำดเจ็บสูงสุด ได้แก่  
    อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี  23  คน  
    อ ำเภออู่ทอง   21  คน  
    อ ำเภอเดิมบำงนำงบวช 15  คน 
    อ ำเภอสำมชุก  13  คน 
    อ ำเภอบำงปลำม้ำ 12  คน 
    อ ำเภอดอนเจดีย์  10  คน 
    อ ำเภอศรีประจันต์   9  คน 
    อ ำเภอสองพี่น้องและอ ำเภอหนองหญ้ำไซ  อ ำเภอละ 8  คน 
    อ ำเภอด่ำนช้ำง    5  คน 

ส ำเนำถูกต้อง 

 

          (นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)     
/- สำเหตุ... 
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  - สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่  
    ขับเร็วเกินก ำหนด      59  ครั้ง 
    เมำสุรำ และทัศนวิสัยไม่ดี สำเหตุละ    30  ครั้ง 
    มีส่ิงกีดขวำงบนถนน         8  ครั้ง 
    ตัดหน้ำกระช้ันชิด        7  ครั้ง 
    ขับรถย้อนศร          2  ครั้ง 
    ฝ่ำฝืนเครื่องหมำยจรำจรและหลับใน  สำเหตุละ      1  ครั้ง 
  - ยำนพำหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุ  ได้แก่ 
    รถมอเตอร์ไซด์   100  ครั้ง 
    รถเก๋ง/แท็กซี่       5  ครั้ง 
    รถปิคอัพ       4  ครั้ง 
    และรถอื่นๆ       3  ครั้ง   
  - ถนนท่ีเกิดอุบัติเหตุ  ได้แก่ 
    ถนนใน อบต./หมู่บ้ำน    47  ครั้ง   
    ถนนกรมทำงหลวง    38  ครั้ง 
    ถนนในเมือง (เทศบำล)      9  ครั้ง 
    ถนนกรมทำงหลวงชนบท      8  ครั้ง 
    ถนนอื่นๆ       4  ครั้ง 
    ถนนใน อบจ.       3  ครั้ง 
  - จุดท่ีเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ 
    ทำงตรง      58  ครั้ง 
    ทำงแยก      23  ครั้ง 
    ทำงโค้ง      18  ครั้ง 
    ทำงมีส่ิงกีดขวำง       7  ครั้ง 
    และอื่นๆ       3  ครั้ง 
   - ช่วงเวลำท่ีท่ีเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ 
    ช่วงเวลำ 16.01-20.00 น.   29 ครั้ง 
    ช่วงเวลำ 08.01-12.00 น.   22 ครั้ง 
    ช่วงเวลำ 12.01-16.00 น.   19 ครั้ง 
    ช่วงเวลำ 20.01-00.00 น.   18 ครั้ง 
    ช่วงเวลำ 00.01-04.00 น.   16 ครั้ง 
    ช่วงเวลำ 04.01-08.00 น.   5 ครั้ง 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
          (นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)    /- ช่วงอำยุ... 
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  - ช่วงอำยุท่ีเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ 
    อำยุ 50 ปีขึ้นไป  40  คน 
    อำยุ 15-19 ปี   18  คน 
    อำยุ 25-29 ปี   16  คน 
    อำยุ 30-39 ปี   18  คน 
    อำยุ 30-39 ปี และอำยุ 40-49 ปี ช่วงอำยุละ  15  คน 
    อำยุ 20-24 ปี   18  คน 
    อำยุ 15-19 ปี และอำยุ   1-14 ปี ช่วงอำยุละ  12  คน 

  เร่ืองที่ 8  กำรจัดพิธีบ ำเพ็ญกุศลเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ
ภูมิพลอดุลยเดช   

    ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แจ้งก ำหนดจัดพิธีบ ำเพ็ญกุศลเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช (พิธีบ ำเพ็ญกุศลสตมวำร) 100 วัน ในวันศุกร์ท่ี 
20 มกรำคม 2560 เวลำ 17.00 น.  

    วัดบ้ำนด่ำน หมู่ท่ี 4 ต ำบลบำงปลำม้ำ อ ำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้ก ำหนด
จัดพิธีบ ำเพ็ญกุศลฯ (พิธีบ ำเพ็ญกุศลสตมวำร) ๑๐๐ วัน และขอเชิญชวนคณะบริหำรฯ        
สมำชิกสภำฯ ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง กลุ่มองค์กรต่ำงๆ และประชำชน เข้ ำร่วมพิธีตำมวัน 
เวลำ และสถำนท่ีดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน 

    - กำรแต่งกำย ข้ำรำชกำร ชุดปกติขำว ประดับแขนไว้ทุกข์ (ด้ำนซ้ำยเหนือข้อศอก) 
ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ชุดกำกีคอพับแขนยำว และประชำชนท่ัวไป ชุดสุภำพไว้ทุกข์ สีด ำ 

  เร่ืองที่ 9  กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร “โครงกำรบ้ำนท้องถิ่นประชำรัฐ 
ร่วมใจเทิดไท้องค์รำชัน รำชินี” มีก ำหนดระยะเวลำด ำเนินโครงกำรเสร็จส้ินวันท่ี 31 ธันวำคม 
2560 

    เร่ืองที่ 10  กำรประชุม อบต.ภำคกลำง-ตะวันออก ในวันท่ี 19 – 21 ธันวำคม 2559        
ณ โรงแรมรีเจ้นท์ชะอ ำ จ.เพชรบุรี เอกสำรข้อเสนอ “คัดค้ำนกำรควบรวมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” โดยสมำคมองค์กรปกครองส่วนต ำบลแห่งประเทศไทย (ตำมเอกสำรดังกล่ำว) 

มติที่ประชุม  - รับทรำบ - 
นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้สภำฯแห่งนี้ทรำบอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี 
(ประธำนสภำ อบต.) กระผมขอปิดประชุม สภำสมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๑/๒๕60 ณ บัดนี้ 

ปิดประชุมเวลำ  ๑2.45  น. 
********************* 

 
 
 

 

  ส ำเนำถูกต้อง 

 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
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ลงช่ือ ......................................................................  ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 

(นำยวิศิษฏ์    จันทร์ฉำย) 
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ 

 
 
 

ลงช่ือ ......................................................................  ผู้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
(นำยอภิวัฒน์    สุขส ำรำญ  ) 

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ 
 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2560 
ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 17 มกรำคม พ.ศ.2560 

จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................... ประธำนกรรมกำร 
(นำยชลอ   แก้ววิชิต) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................... กรรมกำร 
(นำยวิมล   นิ่มอนงค์) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................... เลขำนุกำร/กรรมกำร 
(นำยสมควร   บุญมีรอด) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 5 


