
ส าเนาบนัทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2563 
คร้ังที่ ๑/๒๕63 

วันที่  23  มกราคม 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 นายจ าเป็น            แสงสว่าง ส.อบต. ม.๑1 จ าเป็น แสงสว่าง 
18 นางดารณี วงษ์จันทร ์ ส.อบต. ม.๑๒ ดารณี วงษ์จันทร ์
19 นายวิศิษฏ์             จันทร์ฉาย เลขานุการสภาฯ วิศิษฏ์ จันทร์ฉาย 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายวิทยา              คชาชัย ส.อบต. ม.๑๐ ลากิจ 
2 นายจ าลอง            หนูทา ส.อบต. ม.๑๒ ลาป่วย 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
/ผู้เข้าร่วมประชุม... 



~ 2 ~ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายไพบูลย์         ยิ้มประเสริฐ นายก อบต. ไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
2 นายสมศักดิ์ ยศศักดิ์ศรี เลขานุการ นายก อบต. สมศักดิ์ ยศศักดิ์ศรี 
3 นางภัคชัญญา กันต์ธราธิป หัวหน้าส านักปลัด ภัคชัญญา กันต์ธราธิป 
4 นางสาวพิมพ์จุฑา เบญจเจริญรัตน์ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พิมพ์จุฑา เบญจเจริญรัตน์ 

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

ซึ่งมีอยู่จ านวน 20 คน ได้ลงช่ือเข้าร่วมประชุม 18 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 4 คน 
ครบองค์ประชุมแล้ว เนื่องด้วยประธานสภา อบต.บางปลาม้า สุขภาพไม่แข็งแรง จึงขอให้ท่าน
รองประธานสภา อบต.บางปลาม้า ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีร่วมกันในพิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาส             
วันขึ้นปีใหม่ ประจ าปี 2563 และโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ท่ีผ่านมา          
วันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

ที่ประชุม - รับทราบ - 
ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

การประชุมสภา (สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/๒๕62 เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.๒๕62) 
ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/๒๕62 เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.
๒๕62 ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว มีผู้ใดประสงค์ขอแก้ไขถ้อยค ารายงานการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/๒๕62 เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.๒๕62 หรือไม่  
 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 18  
 เห็นชอบ   16 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 
ครั้งท่ี 1/๒๕62 เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.๒๕62 ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง 

ส าเนาถูกต้อง 
 

 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 
/ระเบียบวาระท่ี 3... 



~ 3 ~ 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 

 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 

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 1 ซึ่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1           
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) 
ขององค์กรปกครอง 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 

ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด  จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ.ศ.2561-2565) ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางปลาม้า ได้ด าเนินการตามระเบียบฯ ทุกขั้นตอนและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 แล้วนั้น 

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 าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  

 

 

/เพื่อให.้..  



~ 4 ~ 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 

 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 

 เพื่อให้การด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
ตามอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ีมีข้อระเบียบกฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง 
และในการบริหารงานท้องถิ่นในพื้นท่ีให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์หรือบริบท  ในพื้นท่ี 
ในชุมชน และประชาชน ท่ีมีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการพัฒนา              
ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงิน การคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางปลาม้าท่ีมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด และเพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับเหตุการณ์ ท่ีเป็นจริง
และเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

ครับ กระผมขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาตามร่างแผนฯ ท่ีได้จัดส่งให้กับทุกท่าน และมีสมาชิก
ท่านใดจะแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงในส่วนใดหรือไม่ เชิญครับ 

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
ท่ีท่านนายกได้เสนอมาหรือไม่คะ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติท่ีประชุมสภาฯ โปรดยกมือขึ้นออกเสียง
ด้วยคะ 

 - ผู้ใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 18  
 เห็นชอบ   16 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2561) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง 

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

- เร่ืองที่ 2 ขอน าเรียนปรึกษาในที่ประชุม ญัตติ เร่ือง การก าหนดจ านวนสมัยประชุม
สามัญ ระยะเวลา วันเร่ิมต้นประชุม ประจ าปี 2563 และวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ คะ 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับในการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไป  

การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุม ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2522 มาตรา 53 บัญญัติว่า  ในปีหนึ่งให้มี
สมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่
ต้องไม่เกินส่ีสมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด             
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

 

/ระเบียบกระทรวง...  
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ส าเนาถูกต้อง 
 

 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 หมวด 3 วิธีการจัดท างบประมาณ ข้อ 23 
วรรคสอง เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นไ ด้พิจารณาอนุมั ติให้ ต้ัง เงินงบประมาณยอดใด           
เป็นงบประมาณประจ าปี แล้วให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณ
รายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อเสนอคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นภายในวันท่ี 15 ส่ิงหาคม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติว่า              
ในการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไก
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมด้วย  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28, 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
และข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
กล่าวคือ 
 1. เดือนสิงหาคม สภาฯ จะต้องประชุมเพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี  ไม่เกินวันท่ี 15 สิงหาคม  
 2. เดือนธันวาคม สภาฯ จะต้องประชุมเพื่อพิจารณาการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 
 ดังนั้น  กระผมจึงขอน าเรียนปรึกษาการก าหนดสมัยสามัญประจ าปี  เพื่อให้สภาฯ  
ร่วมพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ครับ 

นายน าชัย   
ใจวิวัฒน์พงศ์ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 4) 

กระผมขอเสนอให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  จ านวนสมัยประชุม
สามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  รายละเอียด
ดังนี้ 
 1. สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2563 ระหว่างวันท่ี 1-15 เมษายน 
2563 มีก าหนด 15 วัน 
 2. สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2563 ระหว่างวันท่ี 13-27 
สิงหาคม 2563 มีก าหนด 15 วัน 

 
/3. สมัยประชุม... 
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ส าเนาถูกต้อง 
 

 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 

  3. สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2563 ระหว่างวันท่ี 1-15 ธันวาคม 
2563 มีก าหนด 15 วัน 
 4. สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปีถัดไป ระหว่างวันท่ี 1-15 มกราคม 
2564 มีก าหนด 15 วัน 

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมัยประชุมและวันประชุมนอกจากท่ีท่านน าชัยฯ เสนอหรือไม่  ถ้าไม่มี
ขอมติท่ีประชุม เพื่อให้ความเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 และ
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  ดังกล่าว ด้วยค่ะ 
-  ผู้ใดเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 และวันเริ่มสมัยประชุม

สามัญประจ าปีของปีถัดไป  โปรดยกมือขึน้ 
-  ผู้ใดไม่เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 และวันเริ่มสมัยประชุม

สามัญประจ าปีของปีถัดไป  โปรดยกมือขึ้น   
มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 18  

 เห็นชอบ   16 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป  ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อท่ีประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ 
ขอเชิญท่านนายกฯ คะ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.)  

เร่ืองที่ 1  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว 48           
ลงวันท่ี 7 มกราคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การด าเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรักการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
งบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอ
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนงบประมาณ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายการดังกล่าว ดังนี้ 
 1. งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนงบประมาณ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ.2563 แห่งละ 170,000 บาท เป็นงบประมาณส าหรับการจัดซื้อจัดหาวัสดุท่ีใช้ในการ
สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จ านวน 4 ฐาน ได้แก่ 1) ฐานสระน้ าอินจัน 2) ฐานสระทารก             
3) ฐานค่ายกล Spider man 4) ฐานเรือสลัดลิง ตามแบบแปลนสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา   
ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเท่านั้น ห้ามมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

/น าไปใช้จ่าย... 
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 น าไปใช้จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามส าเร็จรูป หรือค่าจ้างแรงงานในการสร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา โดยให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส าหรับ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 2. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อจัดหาวัสดุท่ีใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จ านวน 4 ฐาน 
ตามแบบแปลนสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด ให้แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยในการด าเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามหลัก “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียนหรือ
ชุมชน) โดยใช้แรงงานในชุมชนท้องถิ่นร่วมกันสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาดังกล่าว 
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาวโหลดคู่มือแบบแปลนสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญาและรายการวัสดุส าหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จ านวน 4 ฐาน ได้ท่ี QR 
Code ท้ายหนังสือนี้ หรือ http://wow.in.th/8NPP  

 เร่ืองที่ 2  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการ
สรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกให้สมาชิกทุกท่านแล้วครับ จึงขอให้ท่านสมาชิก
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้สนใจ โดยขอทราบรายละเอียดได้ท่ีส านักงาน/ท่ีท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางปลาม้า ครับ 

มติที่ประชุม - รับทราบ - 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

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

ปิดประชุมเวลา   
 

11.35 น. 

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

ลงช่ือ    วิศิษฏ์    จันทร์ฉาย   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายวิศิษฏ์    จันทร์ฉาย) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 
 
 

ลงช่ือ   อภิวัฒน์    สุขส าราญ   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
(นายอภิวัฒน์    สุขส าราญ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 
 

http://wow.in.th/8NPP
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2563 
ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ.2563 

จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

ลงช่ือ  ชลอ   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 


