
        

 

 

                                                                             

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

สมัยสามัญที่  ๔ ครั้งที่ ๑   ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

วันอังคารที่  ๒๙  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ชั้น  ๒ 

     

ผู้เข้าประชุม   ๓๙  คน 

ผู้ไม่เข้าประชุม  ๕  คน         

เปิดการประชุมเวลา   ๑๐.๐๐   น. 

ล าดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายวัชพงษ์      เชื่อมขุนทด ประธานสภาฯ วัชพงษ์               เชื่อมขุนทด  

๒ นายสามารถ   ทานสละ สมาชิก อบต. สามารถ              ทานสละ  

๓ นายชูรัตน์              ขุนสูงเนิน สมาชิก อบต. ชูรัตน ์                ขุนสูงเนิน  

๔ นางสามารถ   ชาติเผือก สมาชิก อบต. สามารถ              ชาติเผอืก  

๕ นายนิรันต์   ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. นิรันต์                 ไทยประสงค์  

๖ นางสาวศรุวรรณ มิตรขุนทด สมาชิก  อบต. ศรุวรรณ             มิตรขุนทด   

๗ นายอดิศักดิ์   บัณฑติ สมาชิก อบต. อดิศักดิ ์              บัณฑติ   

๘ นายสอง                  ถาวรกาย สมาชิก อบต. สอง                   ถาวรกาย  

๙ นายช่อ   ปูนสันเทียะ สมาชิก อบต. ช่อ                     ปูนสันเทียะ  

๑๐ นายบาง   เฝ้าหนองดู่ สมาชิก อบต. บาง                   เฝ้าหนองดู่  

๑๑ นายสมนิด                    ค าศรี สมาชิก อบต. สมนิด                 ค าศรี  

๑๒ นายส าราญ   ศรทีอง สมาชิก  อบต. ส าราญ               ศรทีอง  

๑๓ นายไพศาล   ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. ไพศาล                ไทยประสงค์  

๑๔ นายสังวร                เคยพุดซา สมาชิก อบต. สังวร                  เคยพุดซา  

๑๕ นายจวน   เชื่อมขุนทด สมาชิก อบต. จวน                   เชื่อมขุนทด   

๑๖ นายหนม   จูงจติร์ สมาชิก อบต. หนม                   จูงจิตร์  

๑๗ นายประชุม   พบขุนทด สมาชิก อบต. ประชุม                พบขุนทด  

๑๘ นายมานะ   อุไรพันธ์ สมาชิก อบต. มานะ                  อุไรพันธ์  

๑๙ นายพนม   พิมพ์จัตุรัส สมาชิก อบต. พนม                   พิมพ์จัตุรัส  



 
 ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๒๐ นางเสียงพิณ แถวประภัย สมาชิก อบต. เสียงพิณ              แถวประภัย  

๒๑ นายหลึ่ม น้อยสุวรรณ์ สมาชิก อบต. หลึ่ม                   น้อยสุวรรณ์  

๒๒ นางสาวเสาวนีย์ ศรปีระเทศ สมาชิก อบต. เสาวนีย ์              ศรปีระเทศ  

๒๓ นายพิทักษ์ มีชัย สมาชิก อบต. พิทักษ์                 มีชัย  

๒๔ นายส ารวม พรีพรม สมาชิก  อบต. ส ารวม                พรีพรม  

๒๕ นายเดชา           เฝา้หนองดู่ สมาชิก อบต. เดชา                   เฝา้หนองดู่  

๒๖ นายฉลอง ส าราญโคกสูง สมาชิก อบต. ฉลอง                 ส าราญโคกสูง  

๒๗ นายปรีชา จติเพชรสกุล สมาชิก  อบต. ปรีชา                  จิตเพชรสกุล  

๒๘ นายฉลอง ทิพย์ประทุม สมาชิก อบต. ฉลอง                  ทิพย์ประทุม  

๒๙ นายอ้อน พันธ์มณ ี สมาชิก อบต. อ้อน                    พันธ์มณี  

๓๐ นายมานะ            พาขุนทด สมาชิก อบต. มานะ                   พาขุนทด  

๓๑ นายไมตร ี           กอสินทวี สมาชิก อบต. ไมตรี                   กอสินทวี  

๓๒ นายสมุย อาบสุวรรณ์ สมาชิก อบต. สมยุ                    อาบสุวรรณ์  

๓๓ นายปิยะ เพียกขุนทด สมาชิก อบต. ปิยะ                    เพียกขุนทด  

๓๔ นายบุญเรอืง พุหมื่นไวย สมาชิก  อบต. บุญเรอืง               พุหมื่นไวย  

๓๕ นางฐาปนี แซ่เจียม สมาชิก  อบต. ฐาปนี                   แซ่เจียม  

๓๖ นางสาวพรพรรณ เชื่อมขุนทด สมาชิก อบต. พรพรรณ              เชื่อมขุนทด  

๓๗ นางสาวบ าเพ็ญ        เถาจัตุรัส สมาชิก อบต. บ าเพ็ญ                เถาจัตุรัส  

๓๘ นายสมบูรณ์   พรมทอง สมาชิก อบต. สมบูรณ์                พรมทอง  

๓๙ นายแอ๊ด มูลขุนทด สมาชิก อบต. แอด๊                     มูลขุนทด  

๔๐ นายศุภชัย ชาญวิจิตร เลขานุการสภาฯ ศุภชัย                   ชาญวิจติร  



              ๓ 

 

            
 

 

 

                                                                                                                                               

ผู้ไม่เข้าประชุม  ๕   คน 

ล าดับ

ที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพงศพ์ิษณุ          อาบสุวรรณ์     รองประธานสภาฯ - ขาด 

๒ นายเดชา ยึดพวก     สมาชิก  อบต. - ขาด 

๓ นายแดง งมิขุนทด สมาชิก  อบต. - ขาด 

๔ นายวิวัฒน์           ชาตะรักษ์ สมาชิก อบต. - ขาด 

๕ นายสมมิตร           อาบสุวรรณ์ สมาชิก อบต. - ขาด 

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๖ คน    

ล าดั

บที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายธีรวัจน ์ ธรรมโสภารัตน์ นายก อบต. ธีรวัจน ์              ธรรมโสภารัตน์   

๒ นายประดิษฐ์                ป่ินสังข์ รองนายก อบต. ประดิษฐ์             ปิน่สังข ์  

๓ นายเงิน             เทียวประสงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง เงิน                    เทียวประสงค์  

๔ นางปรัชญาภรณ์          มังกร ผู้อ านวยการกองคลัง ปรัชญาภรณ์         มังกร  

๕ นางไพวรินทร์   ค าหงษา หัวหน้าส านักปลัด ไพวรินทร์             ค าหงษา  

๖ นางอักษราภัคร์            พงษ์สุวรรณ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดกิารฯ อักษราภัคร์           พงษส์ุวรรณ์  

๗ นางทิพยวรรณ ชาญวจิิตร นักจัดการงานท่ัวไป ทิพยวรรณ            ชาญวจิิตร  

๘ นางสาวเบ็ญจมาศ    ตอพันดุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เบ็ญจมาศ             ตอพันดุง  

๙ นางกรรฐกร             แสงอรุณ นักวชิาการศึกษา กรรฐกร                แสงอรุณ     

๑๐ นายณฤทธ์ิ สิรินันท์ถาวร นายช่างโยธา ณฤทธ์ิ                 สิรินันท์ถาวร  

๑๑ นางลักษิกา แจ่มใส ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ ลักษกิา                 แจ่มใส  

๑๒ นางสหัสยา         อาบสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ สหัสยา                 อาบสุวรรณ์  

๑๓ นางสาวศศธิร           ขามสันเทียะ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ ศศิธร                   ขามสันเทียะ  

๑๔ พ.อ.ท.มนตรี              จีนเทศ เจ้าพนักงานป้องกันฯ มนตรี                   จีนเทศ  

๑๕ นายสมยศ                     พรีพรม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน สมยศ                   พรีพรม  

๑๖ นายชาญชัย                หงส์ไทย ท้องถิ่นอ าเภอฯ ชาญชัย                  หงสไ์ทย  



๔ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

                         

    เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร    ได้ตรวจนับรายช่ือสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมปรากฏว่า   

มผีู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  ๓๙  คน  จาก  ๔๔  คน  ลา  ขาด  ๕  คน  ปรากฏว่าจ านวนสมาชกิเกนิกึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วม

ประชุมจึงให้สัญญาณเรียกเขา้ห้องประชุม ตอ่จากนัน้จึงเรียนเชญิท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูป-เทียน บูชา                

พระรตันตรัย   พร้อมกล่าวเปิดประชุมต่อไป 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด            – กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  ๔  ครัง้ท่ี  ๑  ประจ าป ี ๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ                       
             

ระเบียบวาระที่ ๑           เรื่องประธานแจ้งใหท้ราบ 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด            - เร่ืองแจ้งเพื่อทราบน้ี  ขอเชญิท่านนายก ได้แจ้งตอ่ท่ีประชุม             

ประธานสภาฯ                                       
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์         -  เรียนท่านประธานสภาฯ   ท่ีเคารพ ท่านสมาชกิสภาฯ    ท่านคณะผู้บริหาร 

นายก อบต.                                 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น   ขอประชาสัมพันธ์ขา่ว       เร่ืองธนาคารน้ าใต้ดนิ    

   เพื่อป้องกันและแกไ้ขปัญหาภยัแล้ง ซึ่งมีการคาดการณว์า่ในปี ๒๕๖๓ จะประสบ 

   ปัญหาภัยแลง้      เนื่องจากจังหวัดชัยภูม ิขณะนี้อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ ่มีปริมาณ      

   กกัเก็บน้ าน้อยมาก   จึงขอฝากทุกทา่นประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบ ใน 

   เร่ืองของการกักเก็บน้ าไวใ้ชใ้นฤดูแลง้   และขอความร่วมมอืในการใช้น้ ากันอยา่ง 

   ประหยัดต่อไป   จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สมาชกิสภาทุกทา่นได้รับทราบ 
         

ระเบียบวาระที่  ๒           เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด            -  ๒.๑  การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๓  ครัง้ท่ี  ๒  

ประธานสภาฯ      ประจ าป ี ๒๕๖๒      

                                          ขอให้ท่านสมาชกิทุกท่านไดต้รวจสอบรายงานการประชุม มีสมาชิกท่าน   

                                                   ใดท่ีจะขอแกไ้ข รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๓  ครัง้ท่ี   ๒  

       ประจ าป ี ๒๕๖๒  หรือไมค่รบั   
 

ที่ประชุม                                    -  ไมม่ี  
 

เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ  ๒  คน  
  

ล าดับ

ที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ พ.อ.มนตรี        จนีเทศ จพง. ป้องกันฯ มนตร ี             จนีเทศ  

๒ นายสมยศ                  พรีพรม ผูช่้วย จนท.ป้องกัน สมยศ              พรพีรม      



 ๕ 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด              -   ถ้าไมม่ผีมขอมตท่ีิประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ

ประธานสภาฯ                              ท่ี ๓  ครัง้ท่ี  ๒  ประจ าปี ๒๕๖๒  ครับ            
   

ที่ประชุม                                     -  มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ เป็นเอกฉนัท ์ ( ๓๙ เสียง) 

ระเบียบวาระที่ ๓            กระทู้ถาม   

      -ไมม่ี 
   

ระเบียบวาระที่  ๔             เรื่องที่คณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว้ 

 

                                                -ไมม่ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๕                เรื่องทีเ่สนอใหม ่
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด              ๕.๑ การประกาศใช้แผนด าเนนิงาน   ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ                        -ขอเชญิท่านนายกฯ ครับ 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์         -  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ ท่านสมาชกิสภาฯ ผู้ทรงเกียรตทุิกทา่น   

นายก อบต.                              ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น กระผมนายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน ์   

                                               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ในนามของผูบ้ริหาร  อบต.บ้านเพชร   

                                               ขอประกาศการใชแ้ผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้ลง 

                                               นามประกาศใช ้ เมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม   ๒๕๖๒  ผมขออนุญาตแจ้งประธานสภาฯ     

                                               ไปยังเพื่อนสมาชิกได้รับทราบ   ดังนี ้

                                           ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นเพชร 

        เรื่อง  ประกาศใชแ้ผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร       ได้ด าเนินการจัดท าแผนการ 

ด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

บริหารงานประจ าป ี   ตามขัน้ตอนและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข

เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๖  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   

ข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   จึงขอประกาศใชแ้ผนการ

ด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๓     ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านเพชร    เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบัิตงิานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

เพชร  ในหว้งระยะเวลาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ –  ๓๐  

กันยายน  ๒๕๖๓) ภายใตแ้ผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ่ไป 
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      รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 
                            

                                                                            จงึประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

                                                                    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  

                                               ลงช่ือ   นายธีรวัจน์   ธรรมโสภารัตน ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 

ที่ประชุม                                  - รับทราบ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด           ๕.๒ รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านเพชร ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ             -เชญิท่านนายก 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน ์        -เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชกิสภา อบต.  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม

นายก อบต.                               ประชุมทุกทา่น   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผน   คณะ 

            กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ก่อนท่ีจะสิน้ปี  เราจะต้องม ี  

การรายงานผลการด าเนนิงานให้ท่ีประชุมสภาฯ ได้รับทราบ  และประกาศผลการ     

                        ตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่น      ได้ทราบโดยท่ัวกัน         

                                               ท้ังน้ี   ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกวา่  ๓๐  วัน  ผมขออนุญาตแจ้งประกาศ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  เร่ือง  รายงานผลการตดิตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ประจ าป ี งบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๖๒  ดังนี ้

     ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านเพชร 

        เรื่อง  รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ้านเพชร ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  

          ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบ้านเพชร  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒   ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ท้ังน้ี ได้น าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อ    

การวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใชใ้นการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรดังกล่าวดว้ย โดย

คณะกรรมการได้ด าเนินการตดิตามรายงาน และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตอ่นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เสนอตอ่สภาองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบ้านเพชร  และกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้ 

      ดังนัน้  เพื่อเป็นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าสารของทางราชการองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบ้านเพชร  จึงประกาศรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒     ให้

ประชาชนได้รับทราบ  ทัง้นี้สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเตมิ    
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ได้ท่ีศูนย์ขอ้มูลข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ณ  ส านักงาน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  หมูท่ี่ ๔ ต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จ

ณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  โทรศัพท์ ๐๔๔-๑๐๐๙๔๑ 

                                                                 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

                                                                    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๒   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  

                                               ลงช่ือ   นายธีรวัจน์   ธรรมโสภารัตน ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน ์        -เพื่อแจ้งให้ท่ีประชุมสภาฯ ได้รับทราบการรายงานผลการตดิตามและประเมินผล    

นายก อบต.                               แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ซึ่งมรีายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตามระบบ e-Plan 

                             1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ จ านวน 2 โครงการ ท าได้ 2  โครงการ ดังนี้ 

                                     1.  โครงการสง่เสริมการฝึกอบรมอาชพี 

                                     2.  โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

                             2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม จ านวน 62 โครงการ ท าได ้31 โครงการ ดงันี ้

                                     1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  คณะผู้บริหาร  

                                     สมาชกิสภา พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้าง 

                             2.  โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                             3.  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนในชว่งเทศกาลปีใหม่ 

                             4.  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนในชว่งเทศกาลสงกรานต์ 

                             5.  โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ

                             6.  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเพชร 

                             7.  โครงการวันแมแ่ห่งชาติ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเพชร 

                             8.  โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศกึษา 

                             9.  อาหารเสริมนม 

                           10.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเพชร 

                                   11.  จัดซื่อวัคซีนโรคพษิสุนัขบ้า 

                           12.  จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ 

                           13.  โครงการสง่เสริมความรู้เร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า 

                           14.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

                           15.  โครงการนักเรียน/นักศกึษาท างานระหวา่งปดิภาคเรียน 

                           16.  โครงการเยาวชนรุ่นใหมห่่างไกลยาเสพติด 

                           17.  โครงการจัดการแขง่ขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน 

                           18.  โครงการสง่เสริมวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา 

                           19.  โครงการสง่เสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(อุปสมบทนาคหมู่) 

                           20.  โครงการสง่เคราะห์เบ้ียยังชีพคนชรา 

                           21.  โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพคนพกิาร 

                           22.  โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
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                           23. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นท่ี         

                                  อบต.บ้านเพชร 

                           24. สมทบกองทุนกองทุนหลัก ประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน ต าบลบ้านเพชร 

                           25.  โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วน 

                                  ต าบลบ้านเพชร 

                           26.  จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย 

                           27.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคตดิตอ่ 

                           28. อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเด็กและเยาวชนต าบลบ้านเพชร 

                           29.  โครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข 

                           30.  โครงการร าบวงสรวงงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 

                           31.  โครงการเยาวชนรุ่นใหมร่่วมใจคัดแยกขยะ 

                                3.  ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองทีด่ี  จ านวน  11  โครงการ  

                                      ท าได้ 5 โครงการ   ดังนี้              

                             1.โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่ 

                                 ความเป็นเลิศ 

                             2. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานของ 

                                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

                             3.  โครงการประชาคมบูรณาการแผนชมุชนระดับต าบล 

                             4. โครงการศูนยป์ฏบัิตกิารร่วมในการชว่ยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วน   

                                  ท้องถิ่น อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวดัชัยภูมิ 

                             5. ปรับปรุงห้องส านักงานบริเวณ ชัน้ 2 ของอาคารส านักงาน 

                                 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน จ านวน 98 โครงการ  

                                      ท าได้  54 โครงการ ดังนี ้

                              1.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนา้ศาลเจ้าประสิทธ์ิ เชื่อมสายธรรมวัฒน ์                

                                     (ถนนรอบสระน้ าข้างวัด) (ชว่งท่ี 3 ) หมู ่ 2 

                              2.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้่านซอยเจรญิผล หมู่  4 

                              3.  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีทางเขา้หมู่บ้าน หมูท่ี่  7 

                              4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังขนส่งส านักงานขนสง่รอบนอก (ชว่งท่ี 2)     

                                   หมู ่ 10 

                              5.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านตาไกร หมู่ท่ี  11 

                              6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางแยกไปบ้านดอนทะยิง- ทดคลองบัว (ชว่งท่ี 2)    

                                  หมู ่ 17 

                              7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสขุสมบูรณ์ (ชว่งท่ี  2)  หมูท่ี่  22 

                              8.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาลุงชัย - ล าห้วยค าปงิ หมู่  6  

                              9. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดอนทะยิง-อบต.บ้านเพชร 

                                   หมู ่ 9 

                            10. โครงการขุดลอกเหมอืงจาก ปากอ่าวถึงน้ าออ้ม (บ้านเจ๊กจอย)  หมูท่ี่ 5 
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                          11.  โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายหนองอีแกว้จากไร่นายเพิ่ม-ไร่นายเขียด  

                                     หมู ่ 15 

                          12.  โครงการโครงการเสริมลูกรังจากทา่วัดถึงตะกอแยก หมู ่ 16 

                          13.  โครงการวางท่อระบายน้ า รูปตัวว ีจากบ้านแม ่ส าเรียง - ถนนบ้าน พอ่ทิม         

                                     ดา่นขุนทด หมู่  3 

                          14.  โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก คสล. จาก ศาลาประชาธิปไตยถึง       

                                      หนา้บ้านนางส าลี เหมน่ตะค ุ หมู ่ 14   

                          15.  โครงการซ่อมผิวจราจรถนนลูกรังสายนาเหนอื หมู ่ 8 

                          16.  โครงการรางระบายน้ า  รูปตัววี ซอยหนา้บา้นผู้ใหญ่ หมู ่ 23 

                          17.  โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. และวางทอ่ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล.     

                                   ศาลาประชาธิปไตย (ชว่งท่ี 2 ) หมู ่20 

                          18.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองนาตาด ีหมู่ท่ี  21 

                          19.  ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ภายในอาคารโดม 

                           20.  ก่อสร้างถนน คสล. ทางเขา้อาคารโดมอเนกประสงค์ 

                           21.  ปรับปรุงลานกีฬาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

                           22.  ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความเสีย หายจากอุทกภัยสาย 

                                   ธรรมวัฒนะ เช่ือมโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500)  หมูท่ี่ 2 

                           23.  ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยสาย      

                                   ชนะชัย หมู่ท่ี 3 

                           24.  ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย            

                                   สายกุดปลาค้าว  หมูท่ี่ 4 

                           25.  ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย 

                                   เลียบห้วยทองค าพงิ-หนองตาหิน หมูท่ี่ 6 

                           26.  ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย            

                                   สายสระใหมถ่ึงหนองอ้ายเค หมูท่ี่ 8 

                           27.  ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย        

                                      นานายสวัสดิ์ถึงนานายเลน หมูท่ี่ 8 

                           28.  ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย         

                                   เลียบห้วยทองค าพงิ หมู่ท่ี 10 

                           29.  ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย       

                                   หลงัขนสง่ หมู่ท่ี 10 

                           30.  ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย         

                                   ท่าตาเผือก หมูท่ี่ 11 

                           31.  ซ่อมแซมถนนในพืน้ท่ีต าบล บ้านเพชรท่ีได้รับความเสีย หายจากอุทกภัยสาย      

                                   ท่าตาเผือกถึงสามแยก หมูท่ี่ 11 

                           32.  ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย       

                                   หลงัตาปู่ หมูท่ี่ 12 

 



๑๐ 

 

                           33.  ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย       

                                   ทางข้ามล าคันฉูพร้อมวางท่อและก าแพงปากท่อ หมู่ท่ี 13 

                                   34.  ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย   

                                           พอ่ค ามี  หมูท่ี่ 14 

                                   35.  ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล บ้านเพชรท่ีได้รับความเสีย หายจากอุทกภัยสาย   

                                           หนองตาใจ จากถนนคอนกรตี - หนองบัวชะโลง หมู่ท่ี 14 

                           36.  ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย      

                                   บ้านนายดกึ หมูท่ี่ 15 

                           37.  ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย 

                                   ตะวันออกทุ่ง หมูท่ี่ 18 

                           38.  ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความเสีย หายจากอุทกภัยสาย 

                                   หนองบัวชะโลงสายล่าง หมู่ท่ี 19 

                            39.  ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความเสีย หายจากอุทกภัยสาย 

                                    หนองบัวชะโลงสายบน  หมูท่ี่ 19 

                            40.  ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย 

                                    คลองเสอืบอง หมูท่ี่ 21 

                            41.  ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย      

                                    สวา่งศรีพัฒนาเช่ือมบ้านตาล หมูท่ี่ 22 

                            42.  ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย 

                                    ถนน คสล. หมูท่ี่ 22 

                                    43.  ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย 

                                            ค าพิงพัฒนา ม.15 ถึงวัดหนองแวง หมูท่ี่ 23 

                            44.  ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย 

                                    หลังตาปู่-แยกเหมอืงกระทุม่ลาย หมูท่ี่ 23 

                            45.  ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย     

                                    หนองโจดสายนอก  หมู่ท่ี 23 

                             46.  ซอ่มแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย 

                                     แยกเหมอืงกระทุม่ลายถงึหนองกก หมูท่ี่ 8 

                             47.  ซอ่มแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย        

                                     นาลุงไร-ฝายทุ่งจาน หมู่ท่ี 11 

                             48.  ซอ่มแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย       

                                      หนองสีรักษา  หมูท่ี่ 15 

                             49.  ซอ่มแซมถนนในพื้นท่ีต าบล บ้านเพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย 

                                     เลียบเหมอืงหนองปลาไหล  หมูท่ี่ 23 

                              50.  โครงการก่อสร้างลานตากผลิตทางการเกษตร (ระยะที่ 2) หมูท่ี่  12 

                              51.  โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุกสายทุ่งพิมานหมูท่ี่  1 

 

 



๑๑ 

 

                              52.  กอ่สร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักถนนกลางบ้าน จากบา้นแมก่าไหว    

                                      ถึงบ้านพอ่จรัญ หมู่ท่ี 19 

                              53.  โครงการถมท่ีสาธารณะหมูท่ี่  13 

                              54.  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(ท่าทะลูด) หมูท่ี่  18 

                                5) ยุทธศาสตรด์้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม   จ านวน   6   โครงการ                 

                                      ท าได้ 5โครงการ 

                              1.  โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรตฯิ 

                              2.  โครงการจัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษปีระจ าปี 

                              3.  โครงการจัดท าแผนท่ีภาษแีละทะเบียนทรัพย์สนิ 

                              4.  โครงการหน้าบ้านน่ามอง (Big Cleaning Day) 

                              5.  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

             ความส าเร็จโครงการพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์   

   -  ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ม ี     2  โครงการ  ท าได ้        2      โครงการ   

   -  ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ม ี   62  โครงการ  ท าได้        31    โครงการ   

   -  ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ม ี   11  โครงการ  ท าได ้       5      โครงการ   

   -  ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ม ี   98  โครงการ  ท าได ้       54   โครงการ   

   -  ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ม ี     6   โครงการ  ท าได้         5     โครงการ   

            คดิเปน็ความส าเร็จในภาพรวม 

   -  ด าเนนิการตามแผนยุทธศาสตร์ท้ังสิ้น    179          โครงการ 

   -  ด าเนนิการตามแผนได ้       97          โครงการ 

   -  คิดเปอร์เซ็นต์ความส าเร็จ  54.19     เปอร์เซ็นต์ 

            ความส าเร็จการจัดหาครภุัณฑ์   

   -  แผนงานบริหารงานท่ัวไป    จ านวน 5  รายการ   เบิกจ่าย  5  รายการ   

   -  แผนงานรักษาความสงบ     จ านวน 5  รายงการ  เบิกจ่าย  5  รายการ   

-  แผนงานการศึกษา            จ านวน  6 รายการ   เบิกจ่าย  6  รายการ 

-  แผนงานสาธารณสุข          จ านวน 2 รายการ    เบิกจ่าย  2  รายการ   

-  แผนงานสังคมสงเคราะห ์    จ านวน 1 รายการ   เบิกจ่าย  1  รายการ 

-  แผนงานเคหะชมุชน          จ านวน 4 รายการ    เบิกจา่ย  4  รายการ 

           คิดเป็นความส าเร็จในภาพรวม 

 -   ด าเนนิการจัดหาครุภัณฑ์ ท้ังสิน้    30     รายการ           

 -   ด าเนนิการจัดหา         30     รายการ           

 -   คิดเปอร์เซ็นต์ความส าเร็จ        100   เปอร์เซ็นต์ 

           สรุปความส าเร็จเป็นภาพรวม 

-   การด าเนนิงานตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น จ านวน 97  โครงการ 

-  การด าเนนิงานจัดหาครุภัณฑ์  จ านวน  30  รายการ 

-  คิดเปอร์เซ็นต์ความส าเร็จ     127   = 60.76 เปอร์เซ็นต ์

                                     209 



   ๑๒   

 

          ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การ 

          บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

เพชร ได้ก าหนดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นราย 6 เดือน  ปีละ 2 

ครัง้ ดังนี้ 

คร้ังท่ี 1 ในเดือนเมษายน ติดตามผลตามระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น (e-Plan)  

คร้ังท่ี 2 ในเดือนธันวาคม ติดตามผลตามระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น (e-Plan) และระบบท ามือโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ

ประกอบการตดิตาม  

2. การติดตามและประเมินผลแผนตามระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมฯ  (e-

Plan)    ยังพบปัญหาในการลงระบบ ขอเสนอให้เจ้าหน้าท่ีได้เข้ารับการอบรมเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับระบบท่ีมีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อความส าเร็จในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาในรอบตอ่ไป 

3. จากการตดิตามและประเมินผลแผนในคร้ังนี้ พบว่า ความส าเร็จของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ท่ีได้ด าเนินการในปี 2562 เป็นท่ีน่าพอใจ คือ 

60.76 แต่ก็ถือว่ายังสามารถด าเนินการให้ดีขึ้นกว่านี้ได้อีก หากมีการควบคุม

ก าหนดโครงการ/กิจกรรม    ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถน ามาด าเนินการได้

จรงิครบทุกโครงการ         ในแต่ละปี 

4. ในการด าเนินการจัดท าแผนฝากให้ผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนดจ านวนโครงการ /

กิจกรรม     ท่ีจะด าเนินการในแต่ละปี ได้ส ารวจ ตรวจสอบความเป็นไปได้ของ

โครงการ ท่ีจะตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

และก าหนดโครงการ/กิจกรรม ให้ครอบคลุมพื้นท่ี ปัญหาและความจ าเป็น รวมถึง

การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม ให้สามารถด าเนินการได้จริงไม่

เกิดปัญหาระหวา่งด าเนินการ 

5. การประชุมคร้ังนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี คณะกรรมการติดตามฯ ขอชื่นชมเจ้าหน้าท่ี 

ท่ีได้ด าเนินการสรุปรายละเอียดให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ประกอบกับเอกสาร

ต้นฉบับท่ีคัดลอกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ท าให้การติดตามและประเมิน

แผนพัฒนาต าบลของเราเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และครอบคลุมครบถ้วน รวมถึง

เจ้าท่ีหน้าท่ีของ อบต. ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ ตอบข้อซักถามของกิจกรรมและ

โครงการให้คณะกรรมการได้รับทราบ  

 

ที่ประชุม                                  - รับทราบ  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 

                                               ส่วนต าบลบ้านเพชร  ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๒ 

 

 

 



๑๓ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด           ๕.๓  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี ๒๕๖๓  (ตามแนวทางการใชจ้่าย  

ประธานสภาฯ                            เงินสะสม  เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุน้เศรษฐกิจ)   
     

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์         -เรียนท่านประธานสภา   ท่านสมาชกิสภาฯ        และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น  

นายก อบต.                               เร่ือง  หลักเกณฑก์ารใช้จา่ยเงินสะสมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น    ซึ่งทาง 

กระทรวงมหาดไทย  ได้แจ้งมาเพื่อทราบและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถอื

ปฏบัิตติามหนังสอืสั่งการ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔  ลงวันท่ี  ๒๙ 

สิงหาคม  ๒๕๖๒ เร่ือง ยกเวน้การใช้จ่ายเงินสะสมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น   

เนื่องด้วยรัฐบาลมนีโยบายท่ีจะกระตุน้เศรษฐกิจ  โดยก าหนดมาตรการหลาย

มาตรการ เชน่ การใชจ้า่ยภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานรากดา้น

การเกษตร  การท่องเท่ียว การลงทุน  และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย

ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใชจ้่ายเงินสะสม  เพื่อแกไ้ขปัญหา

ความเดอืดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการด าเนนิการตามนโยบายของรัฐบาล

ในการกระตุน้เศรษฐกิจ กระทรวงมหาดไทย  พจิารณาแล้วเหน็วา่  เพื่อให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการแกไ้ขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน  และ

สามารถน าเงินสะสมมาใชใ้นการพัฒนาทอ้งถิ่นตามอ านาจหนา้ท่ีได้อยา่งคล่องตัว

และมีประสิทธิภาพ  เพื่อสนับสนุนการด าเนนิการตามนโยบายของรัฐบาล  จึงได้

ก าหนดแนวทางการใชจ้่ายเงินสะสม  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ๕ 

ด้าน ประกอบด้วย ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒. ดา้นการสร้างความเข้มแข็งให้

ชุมชน ๓.ด้านเศรษฐกิจและสังคม ๔. ด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว ๕. ด้านการศกึษา 

และอาศัยอ านาจตามความในขอ้ ๘๙/๑ ของกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ  ปลดักระทรวงมหาดไทย

โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมตัยิกเวน้ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น   สามารถน าเงนิสะสมไปใชใ้นการด าเนินการตามแนวทาง

ดังกล่าวได ้ โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ ข้อ ๘๙  และให้องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากนัเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารงานและกรณท่ีีมีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจ าเป็น โดย

ค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง  และตอ้งเสนอโครงการเพื่อใชจ้่ายเงินสะสมตอ่

สภาท้องถิ่นภายในวันท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๒  เท่านัน้ แตท้ั่งนี้ เนื่องจากสถานะ

การเงินการคลัง ของ อบต.บ้านเพชร เรามีเพยีงพอท่ีจะสามารถด าเนนิการจ่ายขาด

เงินสะสมได้    โดยไมต่อ้งใชข้้อยกเวน้ตามหนังสอืสั่งการท่ีได้แจ้งมาเพื่อถอืปฏบัิติ 

                                              ก่อนท่ีจะเขา้สู่การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ขออนุญาตรายงานสถานะการเงิน  

                                               การคลัง ของ อบต.บ้านเพชร ให้ทราบในเบือ้งต้น  ส าหรับยอดเงินสะสมคงเหลอื 

ของ อบต.บ้านเพชร ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ขณะนี้เรามียอดเงินสะสม

คงเหลอืท้ังหมด   จ านวน   ๓๙,๙๖๒,๒๙๑.๖๑  บาท   



๑๔ 

 
 

หัก  รายจ่ายท่ีก่อหนี้ผูกพันแลว้จากเงนิสะสม  

       แตห่นี้ยังไมค่รบก าหนดช าระ                     จ านวน      478,000.00  บาท  

หัก รายจ่ายท่ียังไมก่่อหนี้ผูกพนัแลว้จากเงินสะสม จ านวน  ๑,๕๑๙,๐๐๐.๐๐  บาท   

           คงเหลอืเงินสะสมท้ังสิน้                 จ านวน    ๓๗,๙๖๕,๒๙๑.๖๑  บาท  

เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จ านวน ๒๒,๐๓๗,๖๖๘.๑๓  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  รายจ่ายประจ าที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระ

ตอ้งใชจ้่าย/ส ารองจ่าย 

รายจ่ายประจ าต่อเดอืน 

๑.เงินเดอืนพนักงานส่วนท้องถิ่น+เงินประจ าต าแหนง่+เงินเพิ่มตา่งๆ   ๘๘๐,๐๐๐ 

๒.เงินเดอืนผู้บริหาร+เงินประจ าต าแหนง่+เงินเพิ่มพเิศษ              ๒๔,๙๒๐  บาท 

๓.เงินเดอืนรองนายก+เลขานายก                                         ๓๔,๕๘๐  บาท 

๔.เงินเดอืน/ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ อบต.บ้านเพชร               ๓๔๖,๑๙๐  บาท   

๕.เงินสวัสดกิารตา่งๆ ของพนักงานสว่นท้องถิ่น                         ๒๐,๐๐๐  บาท 

๖.เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ+ผู้พิการ+เอดส์          ๑,๘๐๐,๐๐๐  บาท 

๗.ค่าตอบแทนใชส้อยและวัสด(ุท่ีจ าเป็นต้องจ่าย)                    ๓๐๐,๐๐๐  บาท 

๘.ค่าสาธารณูปโภคประเภทตา่งๆ                                       ๑๐๐,๐๐๐  บาท   

  รวม รายจ่าย ๑ - ๘                             ๓,๕๐๕,๖๙๐  บาท 

๙.งบกลางกรณีประสบสาธารณภัย (๑๐%ของงบประมาณ)    ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

              (คิดต่อเดอืนๆ ละ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท )     

                        รวมคา่ใชจ้่ายต่อเดอืนท้ังสิ้น                   ๔,๐๐๕,๖๙๐  บาท     

หากจ าเป็นต้องใชจ้่ายเงินสะสมส ารองจ่าย   ภายในระยะเวลา  ๓ เดอืน          

ตอ้งใชจ้่ายเงินท้ังสิ้น   จ านวน   ๑๒,๐๑๗,๐๗๐   บาท 

       และในวันนีผ้มขออนุญาตท่านประธานสภาและเพื่อนสมาชกิ จ่ายขาดเงิน

สะสมท้ังหมด  ๖ โครงการ เป็นจ านวนเงิน  ๑,๕๖๖,๗๐๐ บาท ซึ่งในการจ่ายขาด

เงนิสะสมในครัง้นี้ จะไมม่ผีลกระทบตอ่สถานะการเงิน การคลังของ อบต.บ้านเพชร  

แตอ่ย่างใด   ซึ่งโครงการท่ีจะขอจ่ายขาดเงินสะสม ท้ัง  ๖   โครงการ มีรายละเอยีด

โครงการ   ดังนี้ 

    1.โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารโดมอเนกประสงค์  อบต.บ้านเพชร   

       จ านวน  408,๐๐๐  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าเทคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นท่ีไม่น้อยกวา่                

       515.00 ตร.ม.  ความหนา ๐.๑๕ เมตร 

       -บล็อกปูหญ้า พืน้ท่ีไม่น้อยกวา่ 170.00 ตร.ม. พร้อมปลูกหญ้าในช่องบล็อก 

       - ปลูกต้นไม้ 

-ขอบขันหนิขนาด 0.15x0.30x1.00 เมตร  พร้อมทาสี ขาว-ด า สลับกันทุก   

  0.50 เมตร 

        -ถมดิน  จ านวนดินถมไมน่อ้ยกว่า ๒๑๒ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรด (ตามแบบ อบต.  

                         บ้านเพชรก าหนด) 

 



    ๑๕ 
 

                                
2. โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรังจากทางรถไฟ – นาตาตอ๋ง   หมูท่ี่  ๕              

จ านวน  ๒๒๑,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับเกรดผิวทางเดิม กวา้ง  ๓.00  เมตร      

ยาว 1,0๐๐  เมตร  เสริมผิวจราจรหินคลุก  กวา้ง  2.5  เมตร ยาว 1,0๐๐  เมตร       

หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  (ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 
 

            3.โครงการขุดลอกคลองจากสะพานสอง – อสีานเขียว   หมู่ท่ี ๑6      

จ านวน 10๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่างานถางปา่ขุดตอขนาดหนัก 2,100 ตร.ม. 

-งานขุดลอกคลอง  ความยาว 300.00  เมตร  (ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด)   
 

            ๔.โครงการขยายเขตถนนสายรอบนอก (ถนนใหม)่ด้านทิศตะวันออกของหมูบ้่าน  

หมูท่ี่ 12  จ านวน  79,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นเสริมผิวจราจรหนิคลุก กว้าง  

3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร  (ตามแบบ อบต.บ้าน

เพชร ก าหนด) 
 

๕.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสระใหมอ่สีานเขียว  หมูท่ี่ ๑๗               

จ านวน  290,000.00  บาท     เพื่อจ่ายเป็นเสริมผิวจราจรหนิคลุก  กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 900 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร  (ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 
 

6.โครงการซ่อมแซมถนนสายนางอูดถึงคลองสอยดาว หมูท่ี่ ๑8                 

จ านวน  468,000  บาท     เพื่อจ่ายเป็นเสริมผิวจราจรหนิคลุก  กวา้ง 3.00 

เมตร ยาว  2,400 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร  (ตามแบบ อบต.บ้านเพชร

ก าหนด) 
           

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  -  มสีมาชิกท่านใดมขี้อสงสัยตรงไหนท่ีจะสอบถามหรอืไม ่

ประธานสภาฯ   
 

ที่ประชุม   - ไม่มี 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  -   ถา้ไมม่ ีท่านใดมขี้อสงสัยในเร่ืองของโครงการท่ีจะขอจ่ายขาดเงินสะสมแลว้   

ประธานสภาฯ                            ขอมตท่ีิประชุมสภา  ในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าป ี ๒๕๖๓   

                                           โดยแยกทีละโครงการ ดังนี ้

 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด             1.โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารโดมอเนกประสงค์  อบต.บ้านเพชร   

ประธานสภาฯ                            จ านวน  408,๐๐๐  บาท    
 

ที่ประชุม                                   - มมีติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด             2. โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรังจากทางรถไฟ – นาตาตอ๋ง   หมูท่ี่  ๕ 

ประธานสภาฯ                            จ านวน  ๒๒๑,๐๐๐  บาท   
 

ที่ประชุม                                   - มมีติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์



๑๖ 

 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด              3.โครงการขุดลอกคลองจากสะพานสอง – อสีานเขียว   หมู่ท่ี ๑6      

ประธานสภาฯ        จ านวน 10๐,๐๐๐ บาท 
 

ที่ประชุม                                   - มมีติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด               ๔.โครงการขยายเขตถนนสายรอบนอก (ถนนใหม)่ด้านทิศตะวันออกของหมูบ้่าน 

ประธานสภาฯ     หมูท่ี่ 12   จ านวน  79,700 บาท  
                   
ที่ประชุม                                   - มมีติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด              ๕.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสระใหมอ่สีานเขยีว  หมูท่ี่ ๑๗                

ประธานสภาฯ      จ านวน  290,000.00  บาท      
 

ที่ประชุม                                   - มมีติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด         6.โครงการซ่อมแซมถนนสายนางอูดถึงคลองสอยดาว หมูท่ี่ ๑8                  

ประธานสภาฯ      จ านวน  468,000  บาท 
  

ที่ประชุม                                   - มมีติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
                                                        

ระเบียบวาระที่ ๖                        ญัตตอิื่นๆ 

 

นายวัชพงษ์    เชื่อมขุนทด           -ในญัตติอ่ืนๆ  นีม้ีท่านใดมเีร่ืองท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบ ขอเชญิครับ 

ประธานสภาฯ   
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์         -ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการถนนสายค าปงิ –  หนองกก ซึ่งได้มีผู้สอบถาม 

นายก อบต.                               มาว่าจะได้มีการด าเนนิโครงการตอ่หรือไม ่ และขอน าเรียนให้ทุกทา่นได้ทราบว่า  

โครงการของถนนสายนีจ้ะมงีบประมาณ มาจากสองสว่น คอื ส่วนท่ีหน่ึงมาจาก

งบประมาณของ อบจ.ชัยภูมิ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณมาซ่อมแซมถนนสายน้ี  เป็น

จ านวน  ๓  ล้านบาท  ซึ่งทาง อบจ.ชัยภูมิ ได้ประกาศหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ได้

ผู้รับจ้าง คือ บริษัทศรชัย   ซึ่งทางผู้รับจ้างกไ็ด้เข้าท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว และอยู่

ระหว่างรอผู้รับจ้างเขา้ลงงาน  และงบประมาณอีกสว่นหนึ่งนัน้มาจากการท่ี อบต.

บ้านเพชร   ได้รับการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นท่ีรอบโรงไฟฟา้  

จ านวน  ๑,๘๘๐,๐๐๐  บาท  ซึ่ง อบต.บ้านเพชร ก็จะด าเนินการท าโครงการตอ่

จากโครงการของ  อบจ.ชัยภูมิ ระยะทาง  ๔๐๐  เมตร      โดยใชง้บประมาณ  

๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งคาดวา่ในปี  ๒๕๖๓  นา่จะเสร็จสมบูรณ์  จึงขอ

ประชาสัมพันธ์ถึงท่านสมาชกิสภาฯ ทุกทา่น ชว่ยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน

หมูบ้่านได้รับทราบ ตอ่ไป 

 

 



๑๗ 

 

-และขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเร่ือง คือ โครงการเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง  ซึ่งจังหวดั

ชัยภูมิได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวนประมาณ  ๒๐๐ ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการ

แก้ไขปัญหาภัยแลง้ของจังหวัด  ซึ่ง อบต.บ้านเพชร ก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

จากทางจังหวดั มา ๒  โครงการ  ได้แก่ โครงการขุดลอกบ่อน้ า บ้านหนองกก     

หมูท่ี่ ๘  จ านวน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท  และโครงการของบ้านกลอย  หมูท่ี่ ๕  จ านวน  

๗๐๐,๐๐๐  บาท  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกทา่นได้รับทราบ 

             

นายไพศาล   ไทยประสงค์           -เรียนท่านประธานสภาฯ  ทา่นสมาชิกสภา อบต.     คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗                   ประชมุทุกทา่น ในญัตติอ่ืนๆนี้ขอสอบถามเกี่ยวกับเส้นทางค าปิง – หนองกก ซึ่งเห็น 

วา่มีการซ่อมแซมอยู่หลายคร้ัง  จึงมคีวามสงสัยวา่ในการเข้าด าเนนิการของ

ผู้รับเหมานัน้ มกีารท างานไมไ่ด้ตามมาตรฐานหรืออยา่งไร  หรือเกิดจากการท่ีมี

รถบรรทุกดินบรรทุกน้ าหนักเกินมาตรฐานมาใช้เส้นทาง หรือเกิดจากสาเหตุใด  

ถนนเส้นนี้จึงได้มคีวามช ารุดเสียหายบ่อยมาก  แตเ่มื่อได้รับงบประมาณลงมาเพ่ือใช้

ในการซ่อมแซมแล้ว จึงอยากขอฝากให้กองช่างได้ออกไปตรวจสอบชว่งระหว่างท่ี

ผู้รับเหมาก าลังด าเนินการวา่ไดด้ าเนนิการได้ตรงตามมาตรฐานหรือไม ่  เมื่อท าแล้ว

ก็อยากจะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชนจ์ากการใชเ้ส้นทางได้ในระยะยาวตอ่ไป 

-ส่วนในเร่ืองของการใชง้บประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  ผมมคีวามเห็นว่าอยากจะให้

มกีารกระจายโครงการออกไปให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  ซึ่งเหน็วา่ในการขอให้สภา

พจิารณาครัง้นี้ มกีารขอจา่ยขาดเพยีงแค ่๖  โครงการ  เห็นว่านอ้ยเกินไป เมื่อเทียบ

กับต าบลบ้านเพชรเรา เพราะเป็นต าบลใหญ่  ความเดอืดร้อนของประชาชนน้ันมี

เกือบทุกหมู่บ้าน เนื่องจากถนนเส้นทางต่างๆ ในต าบลน้ันมหีลายเส้นทาง  ซึ่ง

อยากจะใหม้โีครงการจ่ายขาดมากกวา่นี ้ จึงขอน าเรียนและขอเสนอแนะในเร่ืองนี้ 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์         -ขอน าเรียนช้ีแจงในเร่ืองเส้นทางสายค าปิง – หนองกก ขอเรียนวา่ ปัญหาของถนน 

นายก อบต.                               เส้นนี้ นัน้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแลว้ เน่ืองจากถนนดังกล่าวเดิมเป็น 

ถนนลาดยางซึ่งมีสภาพการใช้งานมานานกวา่ ๑๐  ปีแลว้  และในช่วงท่ีถนนช ารุด

นัน้เป็นช่วงท่ีท่ีมีการกอ่สร้างโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทติย์ และทางโรงไฟฟา้กไ็ด้

ด าเนนิการซ่อมแซมโดยใชง้บประมาณของบริษัท ซึ่งไม่ใชง่บประมาณจากทาง

ราชการ   และตามท่ีท่านได้สอบถามถึงสาเหตุของการช ารุด  ซึ่งผมคิดว่าน่าจะมา

จากหลายๆสาเหตุ โดยเฉพาะปญัหาที่เกิดจากรถบรรทุกดินท่ีใชเ้ส้นทางสายค าปิง 

– หนองกก  ซึ่งในกองช่างอยู่ระหวา่งด าเนินการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นตามท่ี

เคยน าเรียนในท่ีประชุมมาแล้ว  ซึ่งถ้าประกาศใชเ้มื่อไรเราจึงจะเข้าไปด าเนนิการ

ควบคุมดูแลในส่วนนีไ้ด้อยา่งเต็มท่ีต่อไป 

-และตามท่ีท่านสมาชกิไดเสนอแนะในเร่ืองของการจ่ายขาดเงินสะสม ท่ีท่าน

อยากจะใหม้กีารขอจ่ายขาดหลายๆ โครงการ ซึ่งทาง อบต.ก็อยากจะจัดท า

โครงการให้เยอะกวา่นี ้ แตท้ั่งน้ีเนื่องจากว่าในการท่ีจะน าโครงการเสนอ เพื่อขอจ่าย

ขาดนั้นเจ้าหนา้ที่กองช่าง จะตอ้งออกพื้นท่ีเพื่อส ารวจและประมาณการราคา  

 



๑๘ 

   

กองคลังก็จะต้องด าเนนิการจัดท าประกาศเพื่อหาผู้รับจ้าง ซึ่งถ้าเราท าโครงเยอะ

มาก เจ้าหนา้ที่ก็จะด าเนนิการได้ไม่ทัน  และงานก็จะออกมาชา้ ท้ังน้ีจึงอยากจะให้

ท่านสมาชกิได้ส ารวจความเดอืดร้อนภายในหมู่บ้านของท่านไวแ้ลว้แจ้งเร่ืองเข้ามา 

ท่ีอบต. เพื่อเอาไวเ้ป็นขอ้มูลให้กองช่างได้ออกไปตรวจสอบ และท าการส ารวจพืน้ท่ี        

เพื่อประมาณการราคาไว ้ และเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสมจะได้ขอท่ีประชุมสภา

พจิารณาใหค้วามเห็นชอบในการท่ีจะอนุมัตงิบประมาณเพ่ือมาด าเนินการแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป 
 

นายนิรนัต์   ไทยประสงค์           -เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชกิสภา อบต.         คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓                   ประชุมทุกทา่น   ในญัตติอ่ืนๆ    นี้ขอแจ้งเร่ืองความช ารุดของถนนชว่งทางเขา้บา้น 

หนองแวง  หมูท่ี่ ๓ ซึ่งทางผู้น าก็ได้มีการแจ้งเร่ืองส่งเข้ามาท่ี อบต.แลว้  แตก่็ยังไม่

เห็นมีการด าเนินการแตอ่ย่างใด  จึงอยากฝากถึงท่านคณะผู้บริหารได้ช่วยติดตามใน

เร่ืองนี้ดว้ยครับ 

 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์         -ขอน าเรียนช้ีแจงเร่ืองถนนทางเขา้บา้นหนองแวง  เนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นถนน 

 นายก อบต.                               คอนกรีตท่ีมีการกอ่สร้างมานานหลายปีแลว้ สภาพผิวจราจรก็มีความช ารุด ซึง่ 

 โครงการของถนนเส้นนี้ยังไมม่กีารบรรจุไวใ้นแผน ทาง อบต.จงึยังไม่สามารถน า  

 เงินงบประมาณมาด าเนนิการได้  ซึ่งก็จะต้องด าเนนิการปรับปรุงแผนก่อน แล้ะน า 

 โครงการเข้าบรรจุไวใ้นแผน เพือ่ขอใชง้บประมาณต่อไป 
 

นายศุภชัย  ชาญวิจิตร  - ในญัตติเร่ืองอื่นๆ นี ้ขอประชาสัมพันธ์  เร่ืองการแขง่ขันกีฬาวอลเล่ย์บอล  

เลขานุการสภาฯ   แชมเป้ียนชิพ  ของ อบต.บ้านเพชร ซึ่งจะจัดขึ้นระหวา่งวันท่ี ๑-๓ พฤศจิกายน  

๒๕๖๒  และจะมีพิธีเปิดการแขง่ขันกีฬาในวันเสารท่ี์  ๒  พฤศจกิายน  ๒๕๖๒  

เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  บริเวณอาคารโดมดา้นหลัง  อบต.  จึงขอเรียนเชญิท่าน

ประธานสภาและสมาชกิทุกท่าน ร่วมพธีิเปิดการแขง่ขัน และขอเชญิร่วมรับชมการ

แข่งขันกีฬา ตามวันดังกล่าวตอ่ไป 

-และเนื่องด้วยการประชุมสภาในวันนี ้ เราได้รับเกียรตจิากทา่นชาญชัย  หงสไ์ทย 

ท้องถิ่นอ าเภอคนใหม ่ซึ่งได้ย้ายมาด ารงต าแหนง่แทนท้องถิ่นอ าเภอคนเก่าซึ่งไป

ด ารงต าแหนง่ท้องถิ่นอ าเภอบ้านแท่น และในวันนี้ได้มโีอกาสมาเข้าร่วมรับฟังการ

ประชุมสภา และแนะน าตัวให้กบัท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ขอเชญิครับ 
 

นายชาญชัย  หงษไ์ทย  -เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ ท่านสมาชกิสภาฯ ผู้ทรงเกียรตทุิกทา่น   

ท้องถิ่นอ าเภอฯ                           ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น กระผมนายชาญชัย  หงษไ์ทย    

ได้ย้ายมาจากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชัยภูม ิ โดยย้ายมาจากต าแหนง่

หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเร่ืองร้องทุกข์   เพื่อมารับต าแหนง่ท้องถิ่น

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  ซึง่ในการมาท างานครัง้นี้ กจ็ะมาชว่ยเหลอืในการท างานของ

ท้องถิ่น  และรว่มสนับสนุนชว่ยเหลอืการปฏบัิตงิานของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

 



๑๙ 

 

โดยมีจุดมุง่หมายในการจัดบริการสาธารณะ ให้กับพี่นอ้งประชาชนได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพตอ่ไป ซึ่งในวันนีก้็ขอถือโอการน้ีมาแนะน าตัวและท าความรู้จักกับทุก

ท่าน หากมีสิ่งใดท่ีทุกทา่นอยากจะให้ช่วยเหลอืก็ยินดีให้ความชว่ยเหลอืโดยขอให้

แจ้งมาไดค้รับ 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์         -ขอน าเรียนเพิ่มเตมิ เร่ืองท่ีของบประมาณจากกองทุนไฟฟา้ โดยเราได้เสนอขอ 

 นายก อบต.                              งบประมาณโครงการปรับปรุงถนนทางเขา้โรงเรียนหนองแวง งบประมาณ   

 ๒๕๐,๐๐๐  บาท  จึงขอเรียนให้ทุกทา่นทราบ 
 

นายเงนิ  เทียวประสงค ์ -ขอช้ีแจงและตอบในเร่ืองท่ีท่านสมาชกิได้ฝากถึงกองช่าง เกีย่วกับเร่ืองโครงการท่ี

ผู้อ านวยการกองช่าง   เป็นงานโครงสร้างพื้นฐาน    ซึง่สามารถมารถสรุปประเด็นได้วา่โครงการท่ีท่านได ้

 เสนอเข้ามา      ซึ่งในการเข้าไปด าเนนิการแกไ้ขปัญหานั้น มกีารแกไ้ขโดยไม่คลอบ    

คลุมท่ัวถึง และถนนบางสายยังมกีารขาดตอนในบางชว่ง และถนนในส่วนท่ีเหลอืน้ี

จึงอยากให้ท่านสมาชกิได้เสนอโครงการเข้ามา เพื่อท่ีจะได้บรรจโุครงการนี้ไวใ้นแผน

เพื่อรองรับโครงการ  เมื่อเรามีโครงการอยูใ่นแผนแลว้  ก็จะได้มีน างบประมาณ 

ออกมาใชใ้นการด าเนนิการได้อยา่งถูกตอ้งตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด             - มสีมาชิกท่านใดท่ีจะแจ้งในญัตติ อื่นๆ  อกีหรอืไมค่รับ 

ประธานสภาฯ                            

 

ที่ประชุม                                  - ไมม่ี                                              

                                   

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด            - ถ้าไมม่ ี โอกาสนีผ้มก็ขอขอบคุณสมาชกิและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ท่ีเข้า  

ประธานสภาฯ                              ร่วมประชุมในวันนี้   และขอปิดการประชุม                                  
           

          

ปิดการประชุมเวลา  ๑๓.๓๐   น. 

 

 

            ศุภชัย    ชาญวจิิตร 

                 (นายศุภชัย    ชาญวจิิตร)  ผู้จดรายงานการประชุม 

                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

  

  

          วัชพงษ์     เชื่อมขุนดทด    

                             (นายวัชพงษ์    เชื่อมขุนทด)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
                                          

 

 



 

 

 

      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

                  (ลงช่ือ).....................................................                          (ลงช่ือ)................................................. 

                            (นางสาวศรุวรรณ   มิตรขุนทด)                                          (นายอดิศักดิ์     บัณฑิต) 

                             สมาชิก อบต. หมูท่ี่ ๓                                                       สมาชกิ อบต.หมูท่ี่  ๔ 

 

                   (ลงช่ือ).....................................................                       (ลงช่ือ).................................................. 

                             (นางสาวบ าเพ็ญ   เถาจัตุรัส)                                        (นางสาวพรพรรณ  เชื่อมขุนทด)   

                                สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๒๒                                                  สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๒๒ 

 

                                             

                                                   (ลงช่ือ)...................................................   

                                                             (นางสาวเสาวนยี ์  ศรีประเทศ) 

                                                                  สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๑๔ 

 

 

 
 

 
 
 


