
                                                                                                                                                                 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง 

สมัยสามัญ สมัยที่  1  ประจำปี 2562  ครั้งที่  2 
วันที่  15  กุมภาพันธ์  2562 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง 
  
 
ผู้มาประชุม      
 
อันดับ

ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สุรศักด์ิ  เจริญรัตน์  
2 นายสวง  สิงจอน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สวง  สิงจอน  
3 นางเกษณี  หมื่นศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  1 เกษณี  หมื่นศรี  
4 นายประดิษฐ์  คงช่ืน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  2 ประดิษฐ์  คงช่ืน  
5 นายแฉล้ม  พูลเพ่ิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  2 แฉล้ม  พูลเพ่ิม  
6 นายวารินทร์  เยือกเย็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  3 วารินทร์  เยือกเย็น  
7 นายสมใจ  เจริญรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  4 สมใจ  เจริญรัตน์  
8 นายวุธ  แม้นรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  4 - ลา 
9 นางไพรินทร์  แหวนเพ็ชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  5 - ลา 

10 นายเศรษฐา  คล้ายจุ้ย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  5 - ลา 
11 นายประเทือง  สิงจอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  6 ประเทือง  สิงจอน  
12 ร.ต. บำรุง  ทวีวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  6 บำรุง  ทวีวงษ์  
13 นางนภัสกร  คลองมีคุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  7 นภัสกร  คลองมีคุณ  
14 นายพิสิฐชัย  ทวีวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  8 พิสิฐชัย  ทวีวงษ์  
15 นายฉลาด  มะโนภัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  8 ฉลาด  มะโนภัย  
16 นายธานินทร์  กระจ่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  9 ธานินทร์  กระจ่าง  
17 นางสำเนียง  มาลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  9 สำเนียง  มาลา  
18 นายเข็ม  คันทรัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  10 เข็ม  คันทรัด  
19 นายวันชาติ  ตันเสียง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  10 วันชาติ  ตันเสียง  
20 นายเฉลียว  แขกพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  11 เฉลียว  แขกพงษ์  
21 นางเครือวรรณ  โชครุ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  11 เครือวรรณ  โชครุ่ง  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
อันดับ

ท่ี 
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเสถียร  แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เสถียร  แก้วไทรเลิศ  
2 นายสุดใจ  ฟักสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง สุดใจ  ฟักสอาด  
3 นายจิตรกร  แก้วไทรเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง จิตรกร  แก้วไทรเลิศ  
4 นายปราโมทย์  ตันเสียง เลขานุการ นายก อบต.บางพลวง ปราโมทย์  ตันเสียง  
5 นางสาววชิรญาณ์  จันทร์แดง ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง 
วชิรญาณ์  จันทร์แดง  

6 นายภิญโญ  ท่วมไธสง นิติกรชำนาญการ ภิญโญ  ท่วมไธสง  
7 นางสาวเวฬุวัน  จันทร์จ่อกล่ิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เวฬุวัน  จันทร์จ่อกล่ิน  
8 นางสาวกันยรัตน์  ราดสาย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กันยรัตน์  ราดสาย  
9 นายวิรวัฒน์  เศรษฐาธนาศักด์ิ ผู้อำนวยการกองช่าง วิรวัฒน์  เศรษฐาธนาศักด์ิ  
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ผูม้าประชุม 18 คน 

ผู้ไม่มาประชุม   3 คน   

ผู้เข้าร่วมประชุม   9 คน 

เริ่มประชุมเวลา   13.30  น. 

      ร.ต.บำรุง  ทวีวงษ์ ที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญท่านประธานสภาองค์การ 
       เลขานุการสภาฯ   บริหารส่วนตำบล  จุดเทียนธูป  เชิญทุกท่านสวดมนต์  พร้อมทั้ง 
  กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนตำบลบางพลวง                

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่   2  ประจำปีพุทธศักราช  2562   
ต่อไปครับ 

 ประธานสภาฯ  จุดเทียนธูป  บูชาพระรัตนตรัย  และสวดมนต์ 

 นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ เรียน นายก อบต.  สมาชิกสภา อบต.  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วม 
           ประธานสภาฯ ประชุมทุกท่าน  เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเปิดการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2
ประจำปีพุทธศักราช  2562 ครับ 

 ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  - ไม่มี - 

 ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  การประชุมสภาองค์การ 
   บริหารส่วนตำบลบางพลวง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี 2562  

เม่ือวันที่  1  กุมภาพันธ์  2562 

 นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจดูสำเนาบันทึกการประชุมที่แจกให้  ว่ามี 
           ประธานสภาฯ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง  ต้องแก้ไขหรือไม่   

 ที่ประชุม ไม่มี  

 นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ เม่ือไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
           ประธานสภาฯ   

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง  17  เสียง  งดออกเสียง  
1  เสียง 

 ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา    

   3.1  การพิจารณาร่างจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2562  

 นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
           ประธานสภาฯ  
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 นายเสถียร  แก้วไทรเลิศ เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                    
       นายก อบต. บางพลวง ผมนายเสถีย ร  แก้ วไทรเลิ ศ  น ายกองค์การบริหารส่ วนตำบล             

บางพลวง  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  ได้เห็นชอบกับ
ร่างแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพ่ิมเติม  ครั้ งที่                  
2/2562  และเปลี่ยนแปลง   ครั้งที่   3/2562  เม่ือคราวประชุมสภา
สมัยสามัญสมัยที่  1/2562  เม่ือวันที่  1  กุมภาพันธ์   2562  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  จะดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปี งบประมา ณ  พ.ศ. 2562    จำนวน  21 โคร งกา ร 
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 8,580,900.- บาท (แปดล้านห้าแสน 
แปดหม่ืน เก้าร้อยบาทถ้วน)   ส่วน รายละเอียด เก่ียวกับระเบียบ            
การจ่ายขาดเงินสะสม  ขอเชิญ  นางสาววชิรญาณ์   จันทร์แดง  
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางพลวง  ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 

      นางสาววชิรญาณ์  จันทร์แดง เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ   คณะผู้บริหารและ                     
ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน  นางสาววชิรญาณ์  จันทร์แดง   
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง     ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน  ปลัดองค์การบริหาร               

ส่วนตำบลบางพลวง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วย              
การรับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔7  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561  ดังนี้ 

   “ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและ
สังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน  
ทัง้นี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามที่กฎหมายกำหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่ง เสริมกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
ไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีนั้น   เพ่ือเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่ มี                
สาธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เม่ือ ได้รั บอนุ มั ติ ให้ใ ช้จ่ าย เงินสะสมแล้ ว  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา             
ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
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  ทั้งนี้    ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ใช้จ่า ยเงินสะสม                   
โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเสถียรภาพในระยะยาว”  ขอเชิญ นางสาวเวฬุวัน  จันทร์จ่อกลิ่น  
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ชี้แจงเก่ียวกับ
โครงการที่จะดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ค่ะ 

     นางสาวเวฬุวัน  จันทร์จ่อกลิ่น เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ   คณะผู้บริหารและ                     
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน  นางสาวเวฬุวัน  จันทร์จ่อกลิ่น  

ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำหรับโครงการ
ทั้ง 21  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  จำนวน  8,580,900.- บาท 
(แปดล้านห้าแสนแปดหม่ืนเก้าร้อยบาทถ้วน)  ที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางพลวง  จ ะดำ เนินก ารจ่ ายขาดเงินสะสม ประจำ ปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562  มีดั งนี้ ค่ะ  (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่แจกให้)  
1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  1 - 2 - 3  สายเลียบคลองลอย 

งบประมาณ  343,050.- บาท 
2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  5  สายเลียบคลองลอย 

งบประมาณ  192,970.- บาท 
3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  5  สายหนองกับข้าว  

งบประมาณ  243,000.- บาท 
4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ 5  สายเลียบคลองชาวเหนือ  

งบประมาณ  357,350.- บาท 
5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายหมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 

งบประมาณ  328,000.- บาท 
6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 สายเลียบคลองบางไซน้อย

เชื่อมต่อบ้านหนองงูเห่า  งบประมาณ  289,450.- บาท 
7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  7  สายสมานพัฒนา  

งบประมาณ  357,350.- บาท 
8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  7  สายออกไปคลองลอย

งบประมาณ  50,020.- บาท 
9. โครงการซ่อมแซมถ นนลูกรัง  ห มู่ที่  8  สายหนองบัวแดง

งบประมาณ  128,640.- บาท 
10. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  9  สายเลียบคลองสอง  

เชื่อมต่อหนองจอก  งบประมาณ  486,000.- บาท 
11. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  9  สายกลางหมู่บ้ าน 

งบประมาณ  121,500.- บาท 
12. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ห มู่ที่   9  สา ยหนองงูเห่ า

งบประมาณ  357,350.- บาท 
13. โคร งกา รซ่อมแซมถนนลู กรัง  ห มู่ที่   9  สา ยคลองสา ม

งบประมาณ  185,820.- บาท 
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14. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  10  สายเลียบคลองหัวคู้  
เชื่ อมต่อ   ห มู่ ที่  9   บ้ า นห นอง งู เหลื อม   งบป ระม า ณ  
657,530.- บาท 

15. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  10  สายเลียบคลองหัวคู้ 
(บ้ านกำ นั น วิ ทย์ เชื่ อมต่อคลองชา ว เหนื อ )  งบป ระมา ณ  
428,820.- บาท 

16. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  10  สายคลองโพธิ์ 1 
งบประมาณ  571,760.- บาท 

17. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  10  สายคลองโพธิ์ 2 
งบประมาณ  428,820.- บาท 

18. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  11  สายหนองน้ำขาว
งบประมาณ  214,410.- บาท 

19. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  11  สายประชาร่วมใจ
งบประมาณ  35,730.- บาท 

20. โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  โดยการปูทับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย หมู่ที่  1  เชื่อมต่อ  หมู่ที่ 6  
งบประมาณ  2,696,000.- บาท 

21. โครงการขุดลอกวัชพืชคลองบางไซ  หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 
งบประมาณ  107,330.- บาท 

 นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเชิญครับ 
           ประธานสภาฯ  

 ที่ประชุม ไม่มี  

 นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ ผมขอมติที่ประชุมครับ 
           ประธานสภาฯ   

 มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  17  เสียง  งดออกเสียง   
1  เสี ยง   เห็ นควร จ่า ยขาดเงินสะสม  ประจำ ปี งบประมา ณ                   
พ.ศ. 2562 

   3.2  การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางพลวงชุดใหม่ (สำหรับองค์ประกอบของสมาชิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดให้ประชุมทราบครับ 
           ประธานสภาฯ  

      นายภิญโญ  ท่วมไธสง เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ   คณะผู้บริหารและ                     
        นิติกรชำนาญการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม นายภิญโญ  ท่วมไธสง  ตำแหน่ง นิติกร

ชำนาญการ  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เรื่อ ง  หลักเกณฑ์เพ่ือสนั บสนุ นให้อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
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ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ. 2561  ข้อ  12  ให้มีคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  ประกอบด้วย 

  (๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน
กรรมการ  

  (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จำนวนสองคน เป็นกรรมการ  
  (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวนสองคน  เป็นกรรมการ  
  (๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น               

ที่คัดเลือกกันเอง   จำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ  
  (๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในท้ องถิ่น ที่ คัดเลือก

กันเอง จำนวนสองคน  เป็นกรรมการ  
  (๖) ผู้แทนหมู่บ้ านหรือชุมชนที่ ประชาชน ในหมู่บ้านหรือชุมชน

คัดเลือกกันเอง จำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ  
  (๗) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือ

หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้า มี) เป็นกรรมการ 
(๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ  
(๙) ผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือ
ส่วนสาธารณสุข หรือที่เรียกชื่ออ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือเจ้าหน้าที่ อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มอบหมาย  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  (๑๐) หัวหน้ าหน่วย งานคลังหรือเจ้ าหน้าที่  ของหน่ วยงานคลั ง            
ที่ผู้บริหารสูงสุด และผู้ช่วยเลขานุการ  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมอบหมาย เป็นกรรมการ 

   ให้สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่ และท้องถิ่นอำเภอ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กองทุน  

   การคัดเลือกกรรมการตาม (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด ให้กรรมการตาม (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) 
(๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ประชุมคัดเลือกกรรมการ  ตาม (๒) จำนวน
สองคน จากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น 

   เม่ือได้กรรมการที่มาจากการคัดเลือก ให้ผู้บริหารสูงสุดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็น ผู้ออกคำสั่งแต่งต้ั งเป็น คณะ - 
กรรมการกองทุน  และแจ้งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต  ทราบต่อไป 

 นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ ขอให้ที่ประชุม  เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพ่ือเข้าร่วมเป็น 
           ประธานสภาฯ คณะกร รมกา รหลั กประกันสุขภา พแห่ งชา ติ  จำนวน  2 ท่า น                

เชิญเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 1 ครับ 
 
 



 8 

     นายธานินทร์  กระจ่าง เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหารและ  
   สมาชิก สภา อบต. หมู่ที่ 9 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผม นายธานินทร์  กระจ่าง  สมาชิกสภา  
       บ้านหนองงูเหลือม อบต.  หมู่ที่ 9  ขอเสนอ  นายวารินทร์  เยือกเย็น  ครับ 

 นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ ขอผู้รับรอง  จำนวน 2 คนครับ                    
           ประธานสภาฯ - นางเกษณี  หม่ืนศรี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  1  ผู้รับรอง 
 - นายสมใจ  เจริญรัตน์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  4  ผู้รับรอง 

 นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ เชิญเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 2 ครับ 
           ประธานสภาฯ  

     นายวารินทร์  เยือกเย็น เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหารและ  
   สมาชิก สภา อบต. หมู่ที่ 3 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผม นายวารินทร์  เยือกเย็น  สมาชิกสภา  
            บ้านหัวไผ่ อบต.  หมู่ที่ 3  ขอเสนอ  นายประดิษฐ์  คงชื่น  ครับ 

 นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ ขอผู้รับรอง  จำนวน 2 คนครับ                    
           ประธานสภาฯ - นายประเทือง  สิงจอน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  6  ผู้รับรอง 
 - นางนภัสกร  คลองมีคุณ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  7  ผู้รับรอง 

 นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ                  
           ประธานสภาฯ  

 ที่ประชุม ไม่มี 

 นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ เม่ือไม่มีท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม  ผมขอสอบถามผู้ที่ได้รับการ  
           ประธานสภาฯ เสนอชื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ         

ทั้ง 2 ท่าน  ว่ายินดีรับตำแหน่งหรือไม่  เริ่มจาก   นายวารินทร์                  
เยือกเย็น  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3  และนายประดิษฐ์  คงชื่น  
สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 2  ตามลำดับครับ      

     นายวารินทร์  เยือกเย็น เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหารและ  
   สมาชิก สภา อบต. หมู่ที่ 3 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผม นายวารินทร์  เยือกเย็น  สมาชิกสภา  
            บ้านหัวไผ่ อบต.  หมู่ที่ 3  ยินดีครับ 

     นายประดิษฐ์  คงชี่น เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหารและ  
   สมาชิก สภา อบต. หมู่ที่ 2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผม นายประดิษฐ์  คงชื่น  สมาชิกสภา  
         บ้านท่ากระเบา อบต.  หมู่ที่ 2  ยินดีครับ 

 นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ ผมขอมติที่ประชุมครับ 
           ประธานสภาฯ   

 มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  17  เสียง  งดออกเสียง   
1  เสียง  
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   3.3  พิจารณาการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
บางพลวง (เรื่องเดิม  ในคราวการประชุมสภาฯ  สมัยที่  4  ประจำปี  
พ.ศ. 2561)  เม่ือวันที่  19  พฤศจิกายน  2561)  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

 นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดให้ประชุมทราบครับ 
           ประธานสภาฯ  

      นายภิญโญ  ท่วมไธสง เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ   คณะผู้บริหารและ                     
        นิติกรชำนาญการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม นายภิญโญ  ท่วมไธสง  ตำแหน่ง นิติกร

ชำนาญการ  จากประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561  
เม่ือวันที่  19 พฤศจิกายน  2561  มีมติให้ทำแบบสำรวจการย้าย/
รวมศูนย์พัฒนา เด็ก เล็กองค์กา รบริ หา รส่ วนตำบลบางพลวง    
เพ่ิมเติมนั้น   

   กองการศึกษาฯ  ได้ทำแบบสำรวจส่งให้ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง  11              
หมู่บ้าน  เพ่ือทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพ่ิมเติม และ
ได้ทำเป็น แบบสรุปผลกา รกา รสำรวจตามเอกสารที่ แ จกจ่า ย               
ให้ทุกท่ านแล้วนั้ น  จากผลการทำแบบสำรวจทั้ ง 11  ห มู่บ้าน  
จำนวน  330 ชุด  เห็นด้วยในการย้ายรวมศูนย์ฯทั้งหมด  และมี         
ข้อเสนอแนะว่าจะใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิมใช้ประโยชน์  ดังนี้ 

1. ใช้เป็นศูนย์ฝึกสัมมาชีพ      
2. ใช้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพ 
3. ใช้เป็นศูนย์คนพิการประจำตำบล 

. จา กข้ อ มูลที่ ผมได้แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ มได้ รับทรา บแล้ วนั้ น                 
เห็นควรลงมติทั้งเรื่องการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยใช้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองงูเหลือมเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน 
และการใช้สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล             
บางพลวง  เพ่ือทำประโยชน์ต่อไป   

 นายเสถียร  แก้วไทรเลิศ เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                    
       นายก อบต. บางพลวง ผมนายเสถีย ร  แก้ วไทรเลิ ศ  น ายกองค์การบริหารส่ วนตำบล             

บางพลวง  ผมขอเสนอให้ใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
บางพลวงเป็นสถานที่ทำงานของกองช่าง  เนื่องจากปัจจุบันสถานที่
ทำงานของกองช่างคับแคบ  ไม่สะดวกสำหรับการติดต่อประสานงาน
จากหน่วยงานอ่ืน  และประชาชนที่มารับบริการ  ส่วนรายละเอียด            
ที่ประชาชนเสนอมาทั้ง 3 ข้อ  ก็สามารถใช้สถานที่ได้ครับ  เพราะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  มีพ้ืนที่
กว้างขวางพอสมควร 

 



 10 

 นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ มีสมาชิกท่านใด  จะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่                  
           ประธานสภาฯ เชิญครับ 

 ที่ประชุม ไม่มี 

 นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ ผมขอมติที่ประชุมครับ 
           ประธานสภาฯ   

 มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   ด้วยคะแนนเสียง  17  เสียง  งดออกเสียง   
1  เสียง เห็นควรย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้ศูน ย์พัฒนา                  
เด็กเล็กบ้านหนองงูเหลือมเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และใช้
สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวงเป็น
สถานที่ทำงานของกองช่าง 

   3.4  การพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีดำเนิน
โครงการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น  โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  3  ตำบลบางพลวง - หมู่ที่ 
11  ตำบลบ้ านสร้าง   อำ เภอบ้า นสร้ าง  จั งหวัดปร าจี นบุ รี                    
ตามแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

 นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ประชุมทราบครับ 
           ประธานสภาฯ  

 นายเสถียร  แก้วไทรเลิศ เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                    
       นายก อบต. บางพลวง ผมนายเสถีย ร  แก้ วไทรเลิ ศ  น ายกองค์การบริหารส่ วนตำบล             

บางพลวง  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวงได้พิจารณา
เห็นชอบกับร่างแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพ่ิมเติม ครั้งที่   
2/2562  และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  3/2562   เม่ือคราวประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่   
1  เม่ือวันที่  1  กุมภาพันธ์  2562   แล้วนั้น  

  ในส่วนของ ผ.03  สำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การ
บริหารส่ วนจังหวัด  มีจำนวน  1  โครงการ  ซ่ึงจ ะดำเนิ นกา ร                   
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  คือ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3  ตำบลบางพลวง - หมู่ที่ 11  ตำบลบ้านสร้าง  
อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี 

  เพ่ือ ให้การปฏิ บั ติเป็ น ไปตามกฎกระทรวง  ฉบั บที่   2                
(พ.ศ. 2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหาร                 
ส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6  และ
มาตรา 46  แห่ งพระรา ชบัญญั ติอง ค์กา รบริหา รส่วนจั งหวั ด                 
พ.ศ. 2540  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้   



 11 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดทำกิจการใดๆ  อันเป็น
อำนาจหน้ าที่ของราชกา รส่วนท้ องถิ่น อ่ืนหรือองค์การบริ หา ร              
ส่วนจังหวัดอ่ืนที่อยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้  เม่ือ 

(1) การนั้นจำเป็นต้องกระทำและเป็นการที่เก่ียวเนื่องกับ
กิจการที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(2) ได้รับความยินยอมจากสภาองค์การบริหารจังหวัด  และ 
(3) ได้รับความยินยอมและสภาแห่งราชการส่วนท้องถิ่นหรือ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี 

 นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ มีสมาชิกท่านใด  จะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ                  
           ประธานสภาฯ  

 ทีป่ระชุม ไม่มี 

 นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ ผมขอมติที่ประชุมครับ 
           ประธานสภาฯ   

 มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   ด้วยคะแนนเสียง  17  เสียง  งดออกเสียง   
1  เสียง เห็นควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีดำเนิน
โครงการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่ วนท้องถิ่น  โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  3  ตำบลบางพลวง - หมู่ที่ 
11  ตำบลบ้ านสร้าง   อำ เภอบ้า นสร้ าง  จั งหวัดปร าจี นบุ รี                    
ตามแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

 ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องอ่ืนๆ 

 นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  ท่านใดมีเรื่อง              
           ประธานสภาฯ จะสอบอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่  เชิญครับ   

 4.1   การแข่งขันกีฬาอบต.บางพลวง 

     นายประดิษฐ์  คงชี่น เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหารและ  
   สมาชิก สภา อบต. หมู่ที่ 2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผม นายประดิษฐ์  คงชื่น  สมาชิกสภา  
         บ้านท่ากระเบา อบต.  หมู่ที่ 2  ขอสอบถามเก่ียวกับการแข่งขันกีฬา อบต.ครับ              

ว่าปีนี้จะดำเนินการจัดการแข่งขันหรือไม่  อย่างไร 

 นายเสถียร  แก้วไทรเลิศ เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                    
       นายก อบต. บางพลวง ผมนายเสถีย ร  แก้ วไทรเลิ ศ  น ายกองค์การบริหารส่ วนตำบล             

บางพลวง   ในช่ วงปลายเดือนมีนาคม  2562  จะมีการเลือกต้ั ง  
สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร  การแข่ งขั นกีฬา อบต. เห็ นควรจั ด ขึ้ น                  
หลังเสร็จสิ้นการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ครับ     

 ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.2   การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 

     นายสมใจ  เจริญรัตน์ เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหารและ  
   สมาชิก สภา อบต. หมู่ที่ 4 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผม นายสมใจ  เจริญรัตน์  สมาชิกสภา  
         บ้านตะเภาลาย อบต.  หมู่ที่ 4  ขอให้ อบต.บางพลวงดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า           

ส่องสว่างให้ใช้การได้ตามปกติด้วยครับ 

 นายเสถียร  แก้วไทรเลิศ เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                    
       นายก อบต. บางพลวง ผมนายเสถีย ร  แก้ วไทรเลิ ศ  น ายกองค์การบริหารส่ วนตำบล             

บา งพลวง   ขอให้ สมาชิ กภายื่นคำร้องเก่ี ยวกับการซ่อมแซมต่าง  ๆ       
สำหรับการดำเนินงานจะจัดลำดับก่อนหลัง  เนื่องจากมีคำร้องเข้ามาเยอะ
มากทั้งประปา และไฟฟ้า  และจะดำเนินการให้ตามลำดับครับ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ มีท่านใด  จะเสนอเรื่องอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  หากไม่มีท่านใด 
           ประธานสภาฯ เสนออะไรเพ่ิมเติม  ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมและขอปิด

การประชุมครับ 

 เลิกประชุม  เวลา  15.00  น. 
 

   เรืออากาศตรี     บำรุง  ทวีวงษ์ ผู้จดรายงานการประชุม 
        (บำรุง  ทวีวงษ์) 

 ตำแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง 
 

  (ลงชื่อ)       เกษณี  หม่ืนศรี ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นางเกษณี  หม่ืนศรี) 
 ตำแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 (ลงชื่อ)        ไพรินทร์  แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นางไพรินทร์  แหวนเพ็ชร) 
 ตำแหน่ง  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 (ลงชื่อ)        ประดิษฐ์  คงชื่น ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายประดิษฐ์  คงชื่น) 
 ตำแหน่ง  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 (ลงชื่อ)        สุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ ผู้รับรองการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์) 
 ตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  


