
 
  

 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ชั้น  ๒ 

     

ผู้เข้าประชุม   ๓๘  คน 

ผู้ไม่เข้าประชุม  ๖  คน         

เปิดการประชุมเวลา   ๑๐.๐๐   น. 
 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายวัชพงษ์               เชื่อมขุนทด ประธานสภาฯ วัชพงษ์               เชื่อมขุนทด  

๒ นายพงศ์พิษณุ          อาบสุวรรณ์ รองประธานสภา พงศพ์ิษณุ           อาบสุวรรณ์  

๓ นายสามารถ   ทานสละ     สมาชิก  อบต. สามารถ              ทานสละ  

๔ นายเดชา               ยึดพวก     สมาชิก  อบต. เดชา                   ยึดพวก  

๕ นายชูรัตน์                ขุนสูงเนิน     สมาชิก  อบต. ชูรัตน ์                ขุนสูงเนิน  

๖ นายนิรันต์   ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. นิรันต์                 ไทยประสงค์  

๗ นางสาวศรุวรรณ   มิตรขุนทด สมาชิก อบต. ศรุวรรณ             มิตรขุนทด  

๘ นายอดิศักดิ์               บัณฑติ สมาชิก อบต. อดิศักดิ์              บัณฑิต  

๙ นายสอง   ถาวรกาย สมาชิก อบต. สอง                   ถาวรกาย  

๑๐ นายชอ่                        ปูนสันเทียะ สมาชิก อบต. ช่อ                    ปูนสันเทียะ  

๑๑ นายบาง   เฝ้าหนองดู่ สมาชิก อบต. บาง                   เฝ้าหนองดู่  

๑๒ นายสมนิด                    ค าศรี สมาชิก อบต. สมนิด                ค าศรี  

๑๓ นายส าราญ   ศรทีอง สมาชิก  อบต. ส าราญ               ศรทีอง  

๑๔ นายจวน                  เชื่อมขุนทด สมาชิก  อบต. จวน                   เชื่อมขุนทด  

๑๕ นายสังวร   เคยพุดซา สมาชิก อบต. สังวร                  เคยพุดซา  

๑๖ นายจวน   เชื่อมขุนทด สมาชิก อบต. จวน                   เชื่อมขุนทด   

๑๗ นายหนม   จูงจติร สมาชิก อบต. หนม                   จูงจิตร  

๑๘ นายประชุม   พบขุนทด สมาชิก อบต. ประชุม                พบขุนทด  

๑๙ นายพนม พิมพ์จัตุรัส สมาชิก อบต. พนม                  พิมพ์จัตุรัส  



 ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๒๐ นางเสียงพิณ แถวประไพ สมาชิก อบต. เสียงพิณ             แถวประไพ  

๒๑ นางสาวเสาวนีย์ ศรปีระเทศ สมาชิก อบต. เสาวนีย ์              ศรปีระเทศ  

๒๒ นายพิทักษ์           มีชัย สมาชิก อบต. พิทักษ์                มีชัย  

๒๓ นายส ารวม           พรีพรม สมาชิก อบต. ส ารวม               พรีพรม  

๒๔ นายเดชา              เฝา้หนองดู่ สมาชิก  อบต. เดชา                  เฝ้าหนองดู่  

๒๕ นายฉลอง            ส าราญโครกสูง สมาชิก  อบต. ฉลอง                ส าราญโคกสูง  

๒๖ นายปรีชา จติเพชรสกุล สมาชิก  อบต. ปรีชา                 จิตเพชรสกุล  

๒๗ นายฉลอง            ทิพย์ประทุม สมาชิก  อบต. ฉลอง                 ทิพย์ประทุม  

๒๘ นายอ้อน             พันธ์มณ ี สมาชิก อบต. อ้อน                   พันธ์มณี  

๒๙ นายมานะ            พาขุนทด สมาชิก อบต. มานะ                 พาขุนทด  

๓๐ นายไมตร ี           กอสินทวี สมาชิก อบต. ไมตรี                 กอสินทวี  

๓๑ นายสมุย อาบสุวรรณ์ สมาชิก อบต. สมุย                   อาบสุวรรณ์  

๓๒ นายปิยะ เพียกขุนทด สมาชิก อบต. ปิยะ                   เพียกขุนทด  

๓๓ นายบุญเรอืง พุหมื่นไวย สมาชิก อบต. บุญเรอืง               พุหมื่นไวย  

๓๔ นางฐาปนี            แซ่เจียม สมาชิก อบต. ฐาปนี                  แซ่เจียม  

๓๕ นางสาวพรพรรณ เชื่อมขุนทด สมาชิก อบต. พรพรรณ             เชื่อมขุนทด  

๓๖ นางสาวบ าเพ็ญ    เถาจัตุรัส สมาชิก อบต. บ าเพ็ญ                เถาจัตุรัส  

๓๗ นายสมบูรณ์ พรมทอง สมาชิก อบต. สมบูรณ์               พรมทอง  

๓๘ นายแอ๊ด             มูลขุนทด สมาชิก อบต. แอด๊                    มูลขุนทด  

 นายศุภชัย ชาญวิจิตร เลขานุการสภาฯ ศุภชัย                  ชาญวิจติร  



                 ๓ 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้ไม่เข้าประชุม   ๖    คน 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสามารถ ชาติเผือก สมาชิก อบต. สามารถ         ชาติเผือก ลา 

๒ นายไพศาล ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. ไพศาล          ไทยประสงค์ ลา 

๓ นายมานะ อุไรพันธ์ สมาชิก อบต. มานะ            อุไรพันธ์ ลา 

๔ นายหลึ่ม นอ้ยสุวรรณ์ สมาชิก อบต. หลึ่ม             น้อยสุวรรณ ์ ลา 

๕ นายวิวัฒน์ ชาตะรักษ์ สมาชิก อบต. ววิัฒน์           ชาตะรักษ ์ ลา 

๖ นายสมมติร อาบสุวรรณ์ สมาชิก อบต. สมมติร          อาบสุวรรณ ์ ลา 

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๕ คน    

ล าดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายธีรวัจน ์ ธรรมโสภารัตน์ นายก อบต. ธีรวัจน ์              ธรรมโสภารัตน์   

๒ นายประดิษฐ์                ป่ินสังข์ รองนายก อบต. ประดิษฐ์             ปิน่สังข ์  

๓ นายอนุวัฒน ์ ไทยประสงค์ รองนายก อบต. อนุวัฒน์             ไทยประสงค์  

๔ นายวิเชยีร อาบสุวรรณ์ เลขานุการสภาฯ วเิชยีร                อาบสุวรรณ์  

๕ นางไพวรนิทร์ ค าหงษา หัวหน้าส านักปลัด ไพวรินทร์            ค าหงษา  

๖ นางปรัชญาภรณ์          มังกร ผู้อ านวยการกองคลัง ปรัชญาภรณ์        มังกร  

๗ นางอักษราภัคร์ พงษ์สุวรรณ ผู้อ านวยการกองสวัสดกิาร อักษราภัคร์         พงษส์ุวรรณ  

๘ นางสาวเบ็ญจมาศ     ตอพันดุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เบ็ญจมาศ           ตอพันดุง  

๙ นางทิพยวรรณ ชาญวจิิตร นักจัดการงานท่ัวไป ทิพยวรรณ           ชาญวจิิตร  

๑๐ นางกรรฐกร แสงอรุณ นักวชิาการศึกษา กรรฐกร               แสงอรุณ  

๑๑ นางสาวสุจิรา อุเทนสุต เจ้าพนักงานธุรการ สุจิรา                  อุเทนสุต  

๑๒ นางลักษิกา แจ่มใส ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่วเิคราะห ์ ลักษกิา                แจ่มใส  

๑๓ นางสหัสยา         อาบสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ สหัสยา                อาบสุวรรณ์  

๑๔ นายเจตน ์                     ปัดภัย คนงานท่ัวไป เจตน ์                  ปัดภัย  

๑๕ นายสันติ                 หมายชัย คนงานท่ัวไป สันติ                    หมายชัย  



                                                                                                                                                ๔ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
                         

    เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร    ได้ตรวจนับรายช่ือสมาชิกผู้เขา้รว่มประชุมปรากฏว่า        

มผีู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  ๓๘ คน    จาก   ๔๔ คน ลา  ๖   คน  ปรากฏว่าจ านวนสมาชกิเกินกึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม     

จึงให้สัญญาณเรียกเขา้ห้องประชุม ตอ่จากนั้นจึงเรียนเชญิท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย            

พร้อมกล่าวเปิดประชุมต่อไป 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด             –  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาฯ  สมัยวสิามัญ สมัยท่ี  ๓   

ประธานสภาฯ                                ประจ าป ี  ๒๕๖๔   ครับ                       
                                                                
ระเบียบวาระที่ ๑                      เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด             -เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ      ขอเชญิท่านนายกฯ  ได้แจ้งตอ่ท่ีประชุม    
   
นายธรีวัจน์   ธรรมโสภารัตน ์        -  ในระเบียบวาระที่ ๑ นี้  มีแจ้งเร่ืองให้ท่ีประชุมรับทราบ   ดังนี ้

นายก อบต.               เร่ืองแรก เร่ืองแจ้งยกเลิกการปฏบัิตหินา้ที่ของสมาชกิสภา อบต.บ้านเพชร                  

ณ ศูนยพ์ักคอย (CI) อบต.บ้านเพชร    ตามท่ีได้มคี าสั่งองคก์ารบริหารส่วนต าบล     

บ้านเพชร ท่ี ๑๙๐/๒๕๖๔  เร่ือง ให้เจา้หน้าท่ีท้องถิ่น ปฏบัิตหินา้ที่ในการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  ประจ าศูนย์พักคอย (ci)  องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบ้านเพชร  ณ  วัดโคกสว่าง หมูท่ี่ ๑๘  ซึ่งตามค าสั่งได้แจ้งให้เจ้าหนา้ที่

ท้องถิ่นไปปฏบัิตหินา้ที่ เพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณศูนย์พักคอย และดูแลความ

สะอาดให้บริการอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหนา้ที่อื่นท่ีเกี่ยวข้อง และผู้ท่ีถกูกักตัวใน

ศูนยพ์ักคอย กรณมีปัีญหาอุปสรรคให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชทีราบทันที  ตามท่ีได้แจ้ง

ค าสั่งให้ทุกทา่นได้ทราบไปแล้วนัน้  ซึ่งบัดนี้ท่ีศูนย์พักคอยต าบลบ้านเพชร  ไมม่ผีู้ป่วย

เข้าพักแลว้  องค์การองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร จึงขอยกเลิกค าสั่งดังกลา่ว  

ท้ังน้ีตัง้แตบั่ดนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาให้ทุกทา่นได้รับทราบต่อไป 
 

นายศุภชัย ชาญวิจิตร             -เร่ืองแผนการจัดการเลอืกตัง้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การ  

เลขานุการนุสภาฯ  บริหารส่วนต าบล  ด้วยคณะกรรมการเลอืกตัง้ ได้มีประกาศเมือ่วันท่ี ๑ ตุลาคม   

๒๕๖๔ ก าหนดให้มีการเลอืกตัง้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก

องคก์ารบริหารส่วนต าบลภายในหกสบิวัน นับแตว่ันท่ีคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

ประกาศก าหนดให้มกีารเลอืกตัง้ และไดก้ าหนดวันเลอืกตัง้ ในวนัอาทติย์ท่ี ๒๘   

เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ  ๒  คน  

ล าดับ

ที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

๒ นายสมยศ                  พรีพรม ผูช่้วย จนท.ป้องกัน สมยศ              พรพีรม      



๕ 

 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ระยะเวลาการรับสมัครเลอืกตัง้ ตัง้แตว่นัท่ี ๑๑ ตุลาคม ถึงวันท่ี 

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น. (ไมเ่วน้วันหยุดราชการ)  สถานท่ีรับ

สมัคร  ณ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  และหลังจากท่ีมีการเลอืกตัง้เสร็จแล้ว  

ผู้สมัครรับเลอืกตัง้ก็จะตอ้งมีหนา้ที่ ท่ีจะต้องยื่นบัญชคี่าใชจ้า่ยในการเลอืกตั้งให้กับทาง 

กกต.จังหวัดชัยภูม ิ ตอ่ไป ไมว่า่จะได้รับการเลอืกตัง้ หรือไมไ่ด้รับการเลอืกตัง้ก็ต้องยื่น

ทุกทา่น  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกทา่นได้รับทราบ 
 

ที่ประชุม   -   รับทราบ 

                                         

ระเบียบวาระที่  ๒            เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด     -  ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญท่ี ๓ ครัง้ท่ี ๒  ประจ าป ี ๒๕๖๔   

ประธานสภาฯ    ขอให้ท่านสมาชกิทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม   มสีมาชกิทา่นใดท่ีจะขอ 

  แก้ไขรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญท่ี ๒  ประจ าป ี ๒๕๖๔  หรือไมค่รับ  

  - ถ้าไมม่ ี ผมขอมตท่ีิประชุมสภาฯ  เร่ืองรับรองรายงาน 

   การประชุมสภาฯ  สมัยสามญัท่ี ๓ ครัง้ท่ี  ๒   ประจ าป ี ๒๕๖๔  
              

ที่ประชุม                                   -  มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ เปน็เอกฉันท ์ (๓๘ เสียง)  
 

ระเบียบวาระที่ ๓                    กระทู้ถาม   

                                               - ไมม่ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔                เรื่องที่คณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว้ 

     -ไมม่ี 

 

ระเบียบวาระที่ ๕                เรื่องทีเ่สนอใหม ่
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  ๕.๑  การพจิารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาทอ้งถิ่น อบต. บ้านเพชร 

ประธานสภาฯ   (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
           

นายธรีวัจน์   ธรรมโสภารัตน์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 

นายก อบต. ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๑๘ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวน ให้แล้วเสร็จภายใน

เดอืนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป ซึ่งแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ต้อง

จัดท าหรือทบทวนให้เสร็จสิ้น ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 

ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 

ท่ี มท 0810.3/ว7467 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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จัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 โดยให้มีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) โดยในการจัดท าประชาคม

ท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีด ีตามเค้าโครงแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 

๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ พระราชบัญญัติก าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ระเบียบกระทรวง มหาดไทย วา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิ และงบประมาณจากเงนิสะสมในช่วงของแผนนั้น และตาม

กฎหมายว่าดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับท่ี (7) พ.ศ.2562) ตามมาตรา 46(1) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้

ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่น ตอ่ไป  

บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 

2566 - 2570 เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด และแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด เพื่อการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ

งบประมาณในพืน้ท่ีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมาย

ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ต้องด าเนินการจึงจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ

ต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรได้ โดยได้

ด าเนนิการตามขั้นตอน  ดังนี ้ 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และ

รัฐวิสาหกิจ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความ

ต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทาง

วิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการ

จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และ

ข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน มาพจิารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
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(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทาง และน า

ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่น  

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่น พจิารณาอนุมัตร่ิางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และ

ประกาศใชแ้ผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

โดยขอสรุปรายละเอยีดในแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ดังนี้ 

วสิัยทัศน์ 

ยดึมั่นธรรมาภบิาล  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

สบืสานวัฒนธรรม  นอ้มน าศาสตร์พระราชา 

ยุทธศาสตร์ อบต.บ้านเพชร 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

         แนวทาง 

1.  สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชพี เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน  

2.  สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและรายได้ภาคเกษตรกรรม  

3.  อบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชพี  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

         แนวทาง 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทัง้ในและนอกระบบโรงเรียน  

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยท่ีดขีองประชาชน  

3.  สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน   

4.  สนับสนุนด้านกฬีา และนันทนาการ  

5.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6.  การพัฒนาชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

7.  ส่งเสริมอนุรักษศ์าสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีดี 

         แนวทาง 

1.  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนและสว่นราชการต่าง ๆ  

2.  พัฒนาบุคลากร และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงานท่ีจ าเป็นต่อการปฏบัิตริาชการ   

3.  การพัฒนาด้านประชาสัมพันธ์ ข้อมูลขา่วสาร  

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

         แนวทาง 

1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า และพัฒนาแหลง่น้ าเพ่ือการเกษตร และ

อุปโภค 

2.  ขยายเขตประปา ไฟฟา้ โทรคมนาคมและการจราจร   

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แนวทาง 

1.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.  การจัดการผังเมอืง  

 
โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

สรุปได้ดังนี้ 
แบบ ผ.01 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 

โครงการ/บาท 
ปี 2567 

โครงการ/บาท 
ปี 2568 

โครงการ/บาท 
ปี 2569 

โครงการ/บาท 
ปี 2570 

โครงการ/บาท 
รวม 

โครงการ/บาท 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

2 / 
40,000 

2 / 
40,000 

2 / 
40,000 

2 / 
40,000 

2 / 
40,000 

10 / 
200,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

46 / 
5,867,410 

45 / 
5,847,410 

45 / 
5,847,410 

45 / 
5,847,410 

45 / 
5,847,410 

226 / 
29,257,050 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการฯ 

4 / 
500,000 

4 / 
500,000 

4 / 
500,000 

4 / 
500,000 

4 / 
500,000 

20 /  
2,500,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

10 / 
4,350,000 

11 / 
3,621,000 

13 / 
4,640,000 

11 / 
4,320,000 

12 / 
12,551,000 

57 / 
29,482,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ 

7 / 
130,000 

7 / 
130,000 

7 / 
130,000 

7 / 
130,000 

7 / 
130,000 

35 / 
650,000 

รวม 
69 / 
10,887,410 

69 / 
10,138,410 

71 / 
11,157,410 

69 / 
10,837,410 

70 / 
19,068,410 

348 / 
62,089,050 

 
 แบบ ผ.01/1 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 

โครงการ/บาท 
ปี 2567 

โครงการ/บาท 
ปี 2568 

โครงการ/บาท 
ปี 2569 

โครงการ/บาท 
ปี 2570 

โครงการ/บาท 
รวม 

โครงการ/บาท 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

41 / 
50,305,000 

39 / 
24,221,000 

37 / 
35,860,000 

36 / 
34,630,000 

38 / 
41,046,000 

191 / 
186,062,000 

รวม 
41 / 
50,305,000 

39 / 
24,221,000 

37 / 
35,860,000 

36 / 
34,630,000 

38 / 
41,046,000 

191 / 
186,062,000 

 
แบบ ผ.01/2 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 

โครงการ/บาท 
ปี 2567 

โครงการ/บาท 
ปี 2568 

โครงการ/บาท 
ปี 2569 

โครงการ/บาท 
ปี 2570 

โครงการ/บาท 
รวม 

โครงการ/บาท 
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ด้านเศรษฐกิจ 

10 / 
936,620 

10 / 
936,620 

10 / 
936,620 

10 / 
936,620 

10 / 
936,620 

50 / 
4,683,100 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

14 / 
51,210,000 

3 / 
3,060,000 

6 / 
24,490,000 

5 / 
22,700,000 

8 / 
27,725,000 

36 / 
129,185,000 

รวม 
24 / 
52,146,620 

13 / 
3,996,620 

16 / 
25,526,620 

15 / 
23,636,620 

18 / 
28,661,620 

86 / 
133,686,100 
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แบบ ผ.01 (บัญชีครุภัณฑ์) 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 

โครงการ/บาท 
ปี 2567 

โครงการ/บาท 
ปี 2568 

โครงการ/บาท 
ปี 2569 

โครงการ/บาท 
ปี 2570 

โครงการ/บาท 
รวม 

โครงการ/บาท 
1. แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 

2 / 
11,800 

3 / 
31,700 

3 / 
51,500 

- - 8 / 
95,000 

  แผนงานบริหารงานคลัง 3 / 
68,000 

- - - - 3 /  
68,000 

2. แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

3 / 
2,748,000 

1 / 
50,000 

2 / 
20,000 

1 / 
25,000 

1 / 
10,000 

8 / 
2,853,000 

3. แผนงานการศึกษา 1 / 
19,500 

- - - - 1 / 
19,500 

4. แผนงานสาธารณสุข - - - 1 / 
11,800 

- 1 / 
11,800 

5. แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

1 / 
4,300 

- - - - 1 / 
4,300 

รวม 
10 / 

2,851,600 
4 / 

81,700 
5 / 

71,500 
2 / 

136,800 
1 / 

10,000 
22 / 

3,051,600 
 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด           -มท่ีานใดท่ีจะขอแกไ้ข หรอืสอบถามในเร่ืองของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององคก์าร

ประธานสภาฯ        บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)   หรือไมค่รบั 
     

ที่ประชุม   -  ไมม่ ี   
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด           -ขอมตท่ีิประชุมสภาฯในการพจิารณาเห็นชอบแผนพัฒนาทอ้งถิ่น องค์การ 
ประธานสภาฯ บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
                                                  

ที่ประชุม   -   มมีติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์ (๓๘ เสียง)    
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  ๕.๒  การพิจารณาขอความยินยอมในการท ากจิการนอกเขต  

ประธานสภาฯ  -การให้ อบต.หัวทะเล อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เข้ามาท ากิจการนอกเขตพื้นท่ี กรณี  

    เข้ามาเก็บขยะภายในเขตพื้นท่ีของ อบต.บ้านเพชร  อ.บ าเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ 

                                                ขอเชญิท่านนายก ได้ช้ีแจงรายละเอยีด ให้สมาชิกสภารับทราบ 

  

นายธรีวัจน์   ธรรมโสภารัตน์         -ด้วยองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ได้รับแบบค ารอ้ง จาก หจก. กนกวรรณ 

นายก อบต.    โปรดักส์  เมื่อวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔  เร่ืองการจัดเก็บขยะของโรงงานซึ่งผลิตน า 

ปลาหวานจัดส่งห้างสรรพสินค้าต่างๆ ท่ัวประเทศ  ซึ่งรถเก็บขยะนั้นเป็นของ อบต.หัว

ทะเล และทางโรงงานได้แจ้งประสานไปท่ี อบต.หัวทะเล ให้เข้ามาด าเนินการจัดเก็บขยะ

ของโรงงาน  แต่โรงงานนี้มีสถานท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีของ อบต.บ้านเพชร และทางตัวแทน

ของโรงงาน หรอื หจก. กนกวรรณโปรดักส์  โดยนางสาวโบนัท  อนิทร์แป้น  ผู้จัดการ 



๑๐ 

 

โรงงาน ได้มายื่นค าร้องว่า ได้มีการจัดตั้งโรงงาน  แต่มีปัญหาในเร่ืองของการจัดการ

ขยะอย่างถูกวิธี  จึงมีความประสงค์ท่ีจะให้ อบต.หัวทะเล มาด าเนินการจัดเก็บขยะของ

โรงงาน  เนื่องจากทาง อบต.บ้านเพชรไม่มีบริการจัดเก็บขยะและท่ีจัดท้ิงขยะ ในพื้นท่ี 

จึงได้มายื่นค าขออนุญาตให้ทาง อบต.บ้านเพชร เพื่อให้ อบต.หัวทะเล เขา้มาจัดการขยะ

ในพื้นท่ีของ อบต.บ้านเพชร ในกรณีของ หจก. กนกวรรณโปรดักส์  ต่อไป ซึ่งในการท่ี

จะให้ อบต. หัวทะเล เขา้มาด าเนนิการในพื้นท่ี อบต.บ้านเพชร ได้น้ัน ก็จะตอ้งผ่านความ

เห็นชอบจากสภา อบต.บ้านเพชรก่อน  ในวันนี้จึงขอน าเรียนท่านประธานสภาและท่าน

สมาชิกสภา ได้พิจารณาร่วมกันว่าจะอนุญาตให้  อบต.หัวทะเล เข้ามาด าเนินการเก็บ

ขยะภายในเขต อบต.บ้านเพชร ในกรณีของหจก. กนกวรรณโปรดักส์  ได้หรือไม ่ ครับ 
  

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  - มท่ีานใดมีขอ้สงสัยท่ีจะสอบถาม ในเร่ืองนี้หรือไมค่รับ   

ประธานสภาฯ  
    

ที่ประชุม   -ไมม่ี 
   
นายวัชพงษ   เชื่อมขุนทด    - ถ้าไมม่ ี ผมขอมตท่ีิประชุมสภาฯ ในการให้ความเห็นชอบการการพจิารณาขอความ 

ประธานสภาฯ  ยนิยอมในการท ากิจการนอกเขต การให้ อบต.หัวทะเล อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เข้า

มาท ากิจการนอกเขตพื้นท่ี กรณ ีเขา้มาเก็บขยะภายในเขตพื้นท่ีของ อบต.บ้านเพชร   
   

ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  (๓๘ เสียง) 

       

ระเบียบวาระที่ ๖                     ญัตตอิื่นๆ 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  - ในญัตติอ่ืนๆ  นีม้ท่ีานใดมีเร่ืองท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบ ขอเชญิครับ 

ประธานสภาฯ    

 

ที่ประชุม   - ไม่มี 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด   -  มสีมาชิกท่านใดจะชีแ้จงเพ่ิมเตมิอีกหรือไม ่ 

ประธานสภาฯ                             ถ้าไมม่ ี โอกาสนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชกิและผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่นท่ีเข้า  

                                                 ร่วมประชุมในวันนี้  และขอปิดการประชุม                                  

            

ปิดการประชุมเวลา  ๑๓.๓๐   น. 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

            

ปิดการประชุมเวลา  ๑๓.๓๐   น. 

 

 

 

             ศุภชัย   ชาญวิจิตร 

                 (นายศุภชัย    ชาญวจิิตร)  ผู้จดรายงานการประชุม 

                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

  

                     พงศ์พิษณ ุ   อาบสุวรรณ์ 

                                    (นายพงศ์พิษณ ุ   อาบสุวรรณ)์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

  

                      

                     วัชพงษ์     เชื่อมขุนทด 

                            (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 

 

 

      -รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเพชร  สมัยวสิามัญ สมัยที่ ๓   ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  เมื่อวันที่   ๓๐  เดือน  กันยายน      พ.ศ. ๒๕๖๔   สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเพชร   ได้รับรองรายงาน         

  การประชุมแล้ว    ในสมัย  สามัญ..สมัยที.่................ครัง้ที.่..................ประจ าปี..พ.ศ.................................. 

  เมื่อวันที.่................เดือน..............พ.ศ. ...๒๕๖๔............. 

 

 

 

     (ลงชื่อ) 

               (นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด) 

                                                      ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
                (ลงชื่อ).....................................................                   (ลงชื่อ).................................................. 
                          (นายธิตชิัย    อยู่ภักด)ี                                      (นางเสียงพิณ    แถวประภัย)   
                            รองประธานสภาฯ                                          สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1๒ 
 
 
                                             
                                                (ลงชื่อ)...................................................   
                                                      (นายอุดม   ภูจ าเนียน) 
                                                    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

          รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   ครั้งแรก 
ประชุมเม่ือที่  3  เดือน  กมุภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖5   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ได้มีมติรบัรอง

รายงานการประชุมสภาฯ แล้ว ในการประชุมสภาสามัญ สมัยที ่1 ประจ าป ี2565 
เมื่อวันที่ 10  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

 

 

 

                                      (ลงช่ือ) 
                                               (นายพยุงศักดิ์    เพชรชรกูล) 
                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 
 


