
ส าเนาบนัทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  

คร้ังที่ ๑/๒๕62 
วันที่ 11 มิถุนายน 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 นายชลอ             แก้ววิชิต ส.อบต. ม.๖ ชลอ             แก้ววิชิต 
11 นายวิมล               นิ่มอนงค์ ส.อบต. ม.๘ วิมล นิ่มอนงค์ 
12 นายประสาท        ทวีสิงห์ ส.อบต. ม.๘ ประสาท ทวีสิงห ์
13 นายอดิเทพ           รัตนโชติชัยฤทธิ์ ส.อบต. ม.๙ อดิเทพ รัตนโชติชัยฤทธิ์ 
14 นายสิทธิชัย          เปล่ียนศาสตร์ ส.อบต. ม.๙ สิทธิชัย เปล่ียนศาสตร์ 
15 นายสุจินต์            พงษ์เพียร ส.อบต. ม.๑๐ สุจินต์ พงษ์เพียร 
16 นายวิทยา              คชาชัย ส.อบต. ม.๑๐ วิทยา คชาชัย 
17 นายจ าเป็น            แสงสว่าง ส.อบต. ม.๑1 จ าเป็น แสงสว่าง 
18 นายจ าลอง            หนูทา ส.อบต. ม.๑๒ จ าลอง หนูทา 
19 นางดารณี วงศ์จันทร์ ส.อบต.ม.12 ดารณี วงศ์จันทร์ 
20 นายวิศิษฏ์             จันทร์ฉาย เลขานุการสภาฯ วิศิษฏ์ จันทร์ฉาย 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายบุญลือ เรือนเพ็ชร ส.อบต. ม.6 ลากิจ 

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 นายปรีชา อัยรารัตน์ นายช่างโยธา ปรีชา อัยรารัตน์ 
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 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1           
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2562 แล้วนะคะ 

ที่ประชุม - รับทราบ - 
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

การประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/๒๕62 เมื่อวันท่ี 5 เมษยาย พ.ศ.๒๕62) 
ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/๒๕62 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ.๒๕62  
ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว มีผู้ใดประสงค์ขอแก้ไขถ้อยค ารายงานการประชุมสภาฯ      
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/๒๕62 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ.๒๕62 หรือไม่  

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 19  
 เห็นชอบ   17 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า สมัยสามัญ             
สมัยท่ี 2/๒๕62 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ.๒๕62 ด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง 

   

 

 

 

 

/ระเบียบวาระ.... 

  

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองด่วน 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องด่วนให้ท่ีประชุมได้พิจารณา ขอเชิญคะ 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง เพื่อพิจารณา 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

- เ ร่ืองที่ 1 ญัตติ เ ร่ือง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)          
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ท่ีท่านนายกได้เสนอมานั้นได้จัดส่งให้สมาชิกทุก
ท่านแล้ว  พร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอเชิญท่านนายกฯ ช้ีแจงต่อสภาฯ ต่อไป คะ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

ครับ เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแจวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป นั้น 
 กระผมขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาร่างแผนฯ ท่ีได้จัดส่งให้กับทุกท่าน และมีสมาชิก
ท่านใดจะแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงในส่วนใดหรือไม่ เชิญครับ 

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

คะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ท่ีท่านนายกฯ 
ได้เสนอมาหรือไม่คะ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติท่ีประชุมโปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยคะ 
- ผู้ใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 19  
 เห็นชอบ   17 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแจวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 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 การอนุมัติใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงพร้อมครุภัณฑ์
ประจ าห้อง ขอเชิญท่านนายกฯ คะ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

ตามหนังสือ โรงเรียนวัดเสาธง ท่ี ศธ 04160.142/418 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
ขอยืมใช้อาคารศูนย์เด็กเล็กวัดเสาธง พร้อมครุภัณฑ์ประจ าห้อง 
 โรงเรียนวัดเสาธง สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี            
เขต 1 จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับช้ันปฐมวัย อนุบาล 2 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จัดท้ังการศึกษา
ปกติและแบบเด็กพิการเรียนร่วม ทางโรงเรียนวัดเสาธงมีจ านวนนักเรียน ณ ปัจจุบัน ดังนี้  
 1. ช้ันอนุบาล ๒ ห้องเรียน จ านวน 47 คน 
 2. ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 6 ห้องเรียน มีนักเรียน จ านวน 145 คน 
 3. มีนักเรียนรวมท้ังส้ิน 192 คน 
 และทางโรงเรียนมีแนวโน้มนักเรียนจะเพิ่มข้ึนทุกๆ ปี จึงท าให้เกิดปัญหาห้องเรียนไม่
พอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ทางโรงเรียนวัดเสาธง จึงขอความอนุเคราะห์ฯ ในการให้ขอยืมใช้อาคารเรียนและ
อุปกรณ์ประกอบอาคาร เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กนักเรียนช้ันอนุบาล 
จ านวน 2 ห้อง ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี 1/2562 เป็นต้นไป จนกว่าทางโรงเรียนจะได้จัดหาอาคาร
สถานท่ีมาทดแทน 
 กระผมขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาการอนุมัติใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธง
พร้อมครุภัณฑ์ประจ าห้อง แก่โรงเรียนวัดเสาธง ครับ 

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

คะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรื่อง การขอยืมใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หรือไม่คะ 
เชิญท่าน ส.อบต.วุฒิ คะ 

นายวุฒิ พึ่งสังวรณ์ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 1) 

กระผม เห็นว่า ควรให้โรงเรียนยืมใช้ได้ เพราะเป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียน ในพื้นท่ี อบต.
บางปลาม้า ครับ 

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

คะ ดิฉันก็คิดว่า ในกรณีท่ี อบต.อนุมัติให้โรงเรียนวัดเสาธงยืมใช้อาคารฯ เป็นประโยชน์กับเด็ก
นักเรียนฯ คะ แต่ถ้ามีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพต่างๆ หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ถ้าไปจัดท่ี 
หอประชุมโรงเรียนวัดเสาธง ก็เกรงว่าจะจัดกิจกรรม  ไม่สะดวก และเราก็ยังไม่ทราบว่า ทาง
โรงเรียนวัดเสาธง จะคืนอาคารให้เราเมื่อใด 

นายสุจินต์  พงษ์เพียร 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 10) 

ครับ กระผมได้พูดคุยกับท่านผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเสาธง เป็นการส่วนตัวว่า กรณี อบต.
อนุมัติให้ทางโรงเรียนฯ ใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.  
สามารถมาใช้อาคารหอประชุม และห้องครัว ของโรงเรียนวัดเสาธงได้ครับ ซึ่งเมื่อทางโรงเรียน
ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนใหม่ก็จะด าเนินการคืนอาคารฯ ดังกล่าวแก่ 
อบต.บางปลาม้า ครับ 

ส าเนาถูกต้อง 
  

 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
 

/นายสมควร... 
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นายสมควร  บุญมีรอด 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 5) 

ในกรณีท่ี อบต.อนุมัติให้โรงเรียนวัดเสาธงยืมใช้อาคารฯ แล้ว ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า              
จะด าเนินการอย่างไรครับ เพราะปัจจุบัน ไฟฟ้า มีการพ่วงสายมาใช้ท่ีสนามเปตอง ข้างโบสถ์
วัดเสาธงอยู่ครับ 

นายวสันต์  ฮวดหอม 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 3) 

กระผม เห็นด้วยครับท่ีจะให้โรงเรียนวัดเสาธงยืมใช้อาคารฯ แต่ควรด าเนินการเรื่อง          
ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ให้เรียบร้อยก่อนครับ 

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติท่ีประชุมโปรดยกมือขึ้น
ออกเสียงด้วยคะ 
- ผู้ใดเห็นชอบอนุมัติให้โรงเรียนวัดเสาธงใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงพร้อมครุภัณฑ์
ประจ าห้อง โปรดยกมือขึ้น 

- ผู้ใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โรงเรียนวัดเสาธงใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงพร้อม
ครุภัณฑ์ประจ าห้อง โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 19  
 เห็นชอบ   17 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โรงเรียนวัดเสาธงใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงพร้อมครุภัณฑ์
ประจ าห้อง  ด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
นางวันเพญ็ สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้สภาฯแห่งนี้ทราบอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ดิฉันขอปิดประชุม สภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี ๑/๒๕62 ณ บัดนี้ 

ปิดประชุมเวลา   
 

๑1.45  น. 

********************* 
 
 
 
ลงช่ือ   วิศิษฏ์    จันทร์ฉาย   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 (นายวิศิษฏ์    จันทร์ฉาย) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

 
ลงช่ือ         อภิวัฒน์    สุขส าราญ   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 (นายอภิวัฒน์    สุขส าราญ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

ส าเนาถูกต้อง 
 

  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ)    /คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2562 

ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 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 าเนาถูกต้อง 
  

 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
 

 


