
        

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

วันศุกร์ที่ ๕ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ชั้น  ๒ 

     

ผู้เข้าประชุม   ๓๘  คน 

ผู้ไม่เข้าประชุม  ๖  คน         

เปิดการประชุมเวลา   ๑๐.๐๐   น. 
 

ล าดับ

ที ่

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายวัชพงษ์               เชื่อมขุนทด ประธานสภาฯ วัชพงษ์               เชื่อมขุนทด  

๒ นายพงศพ์ิษณุ   อาบสุวรรณ์ รองประธานสภาฯ พงศพ์ิษณุ            อาบสุวรรณ์  

๓ นายสามารถ   ทานสละ     สมาชิก  อบต. สามารถ              ทานสละ  

๔ นายเดชา               ยึดพวก     สมาชิก  อบต. เดชา                   ยึดพวก  

๕ นายชูรัตน์   ขุนสูงเนิน     สมาชิก  อบต. ชูรัตน ์                 ขุนสูงเนิน  

๖ นางสามารถ   ชาติเผือก     สมาชิก  อบต. สามารถ              ชาติเผอืก  

๗ นายนิรันต์   ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. นิรันต์                 ไทยประสงค์  

๘ นายอดิศักดิ์           บัณฑติ สมาชิก  อบต. อดิศักดิ์               บัณฑติ  

๙ นายสอง   ถาวรกาย สมาชิก อบต. สอง                   ถาวรกาย  

๑๐ นายช่อ   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 นายสังวร   เคยพุดซา สมาชิก อบต. สังวร                  เคยพุดซา  

๑๕ นายจวน   เชื่อมขุนทด สมาชิก อบต. จวน                   เชื่อมขุนทด   

๑๖ นายหนม   จูงจติร สมาชิก อบต. หนม                   จูงจิตร  

๑๗ นายประชุม   พบขุนทด สมาชิก อบต. ประชุม                พบขุนทด  



 
 

 ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑๘ นายพนม พิมพ์จัตุรัส สมาชิก อบต. พนม                  พิมพ์จัตุรัส  

๑๙ นายหลึ่ม น้อยสุวรรณ์ สมาชิก อบต. หลึ่ม                  นอ้ยสุวรรณ์  

๒๐ นางเสียงพิณ แถวประไพ สมาชิก อบต. เสียงพิณ             แถวประไพ  

๒๑ นายวิวัฒน์ ชาตะรักษ์ สมาชิก อบต. วิวัฒน ์               ชาตะรักษ์  

๒๒ นางสาวเสาวนีย์ ศรปีระเทศ สมาชิก อบต. เสาวนีย ์             ศรปีระเทศ  

๒๓ นายพิทักษ์           มีชัย สมาชิก อบต. พิทักษ์                มชัีย  

๒๔ นายเดชา              เฝา้หนองดู่ สมาชิก  อบต. เดชา                  เฝ้าหนองดู่  

๒๕ นายฉลอง ส าราญโคกสูง สมาชิก  อบต. ฉลอง                 ส าราญโคกสูง  

๒๖ นายปรีชา จติเพชรสกุล สมาชิก  อบต. ปรีชา                 จติเพชรสกุล  

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 นายสมมิตร         อาบสุวรรณ์ สมาชิก อบต. สมมติร               อาบสุวรรณ์  

๓๒ นายสมุย อาบสุวรรณ์ สมาชิก อบต. สมุย                   อาบสุวรรณ์  

๓๓ นายปิยะ เพียกขุนทด สมาชิก อบต. ปิยะ                   เพียกขุนทด  

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 าดับ

ที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสาวศรุรรณ   มิตรขุนทด สมาชิก อบต. ศรุวรรณ          มิตรขุนทด ลา 

๒ นายไพศาล      ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. ไพศาล             ไทยประสงค์ ลา 

๓ นายมานะ อุไรพันธ์ สมาชิก อบต. มานะ               อุไรพีนธ์ ลา 

๔ นายบุญเรอืง พุหมื่นไวย สมาชิก อบต. บุญเรอืง           พุหมื่นไวย ลา 

๕ นายแดง งมิขุนทด สมาชิก อบต. แดง                 งมิขุนทด ขาด 

๖ นายส ารวม พรีพรม สมาชิก อบต. ส ารวม              พรพีรม ขาด 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๔ คน    

ล าดับ

ที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายธีรวัจน ์ ธรรมโสภารัตน์ นายก อบต. ธีรวัจน ์              ธรรมโสภารัตน ์   

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          พงษ์สุวรรณ  

๘ นางสาวเบ็ญจมาศ     ตอพันดุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เบ็ญจมาศ            ตอพันดุง  

๙ นางทิพยวรรณ ชาญวจิิตร นักจัดการงานท่ัวไป ทิพยวรรณ            ชาญวจิิตร  

๑๐ นางลักษิกา แจ่มใส ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่วเิคราะห ์ ลักษกิา                 แจ่มใส  

๑๑ นางสหัสยา         อาบสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ สหัสยา                 อาบสุวรรณ์  

๑๒ นายเจตน ์                     ปัดภัย คนงานท่ัวไป เจตน ์                   ปัดภัย  

๑๓ นางกรรฐกร             แสงอรุณ นักวชิาการศึกษา กรรฐกร                แสงอรุณ  

๑๔ นายจตุรวชิญ ์         ค าด ี ผู้ช่วยนายช่างโยธา จตุรวชิญ ์              ค าดี  

      



                                                                                                                                                   ๔ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
                         

    เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร    ได้ตรวจนับรายช่ือสมาชิกผู้เขา้รว่มประชุมปรากฏว่า        

มผีู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๓๘ คน จาก ๔๔ คน ลา ๔  ขาด  ๒  คน  ปรากฏว่าจ านวนสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วม

ประชุม  จึงให้สัญญาณเรียกเขา้ห้องประชุม ตอ่จากนั้นจึงเรียนเชญิท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย            

พร้อมกล่าวเปิดประชุมต่อไป 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด             –  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาฯ  สมัยวสิามัญ สมัยท่ี  ๑    

ประธานสภาฯ                                ประจ าป ี  ๒๕๖๔   ครับ                       
                                                                
ระเบียบวาระที่ ๑                      เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด             -เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ      ขอเชญิท่านนายกฯ  ได้แจ้งตอ่ท่ีประชุม    
   
นายธรีวัจน์   ธรรมโสภารัตน ์        -  ในระเบียบวาระที่ ๑ นี้  มีแจ้งเร่ืองให้ท่ีประชุมรับทราบ  ดังนี ้

นายก อบต.               เร่ือง  การย้ายของข้าราชการระดับอ าเภอ  และข้าราชการระดับจังหวัด ของจังหวัด 

ชัยภูมิ จ านวน  ๒  ท่าน คือ 

๑. นายสุชาติ  อยูเ่จรญิ   นายอ าเภอบ าเหน็จณรงค์   ได้ย้ายไปด ารงต าแหนง่  

นายอ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

๒. นายกอบชัย  บุญอรณะ   ผูว้า่ราชการจังหวัดชัยภูม ิ ได้ย้ายไปด ารงต าแหนง่       

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสมีา และ นายวเิชยีร  จันทรโนทัย   ผู้ว่าราชการจังหวัด    

นคราชสมีา  ได้ย้ายกลับมาด ารงต าแหน่งแทนผู้วา่ราชการจงัหวัดชัยภูม ิ จึงขอ

ประชาสัมพันธ์  ให้ท่ีประชุมรับทราบ 
 

นางปรัชญาภรณ์  มังกร   -ด้วยกองคลัง ขอแจ้งท่านสมาชกิสภา อบต.บ้านเพชร ทุกท่าน  เร่ือง  การกรอก 

ผู้อ านวยการกองคลงั  แบบฟอร์มขอ้มูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTC Corporate Online เพื่อน าเขา้ข้อมูลใน

ระบบของธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นระบบใหม ่  โดยขอแจง้ให้ทุกทา่นได้กรอกข้อมูล

รายละเอยีดในแบบฟอร์มตามท่ีได้แจกให้กับท่านสมาชกิทุกท่าน พร้อมให้แนบส าเนา

หนา้สมุดบัญชเีงินฝากธนาคารกรุงไทยมหีมายเลขบัญช ี  และให้น าส่งได้ท่ีกองคลัง 

อบต.บ้านเพชร   เพื่อจะได้ด าเนินการในสว่นท่ีเกี่ยวข้องตอ่ไป 
 

ที่ประชุม   -   รับทราบ 

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                                               

ระเบียบวาระที่  ๒            เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด     -  ๒.๑  การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญท่ี ๑   ประจ าป ี ๒๕๖๔   

ประธานสภาฯ    ขอให้ท่านสมาชกิทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม   มสีมาชกิทา่นใดท่ีจะขอ 

  แก้ไข รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญท่ี ๑  ประจ าป ี ๒๕๖๔  หรือไมค่รับ  
 

นายสงัวร   เคยพุดซา            - ขอแกไ้ขค าผิดในหน้าท่ี ๕  บรรทัดท่ี ๒๑  ตรงค าว่า  ทีได้ก าหนดให้มโีครงการ   

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘                    ขอแกไ้ขเป็น ที่ได้ก าหนดให้มโีครงการ  ครับ 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  -  มสีมาชิกท่านใดท่ีจะขอแกไ้ข  รายงานการประชุมสภาฯ  สมยัสามัญท่ี ๑             

ประธานสภาฯ   ประจ าป ี ๒๕๖๔  อกีหรอืไม่ครับ /ถ้าไมม่ ีผมขอมตท่ีิประชุมสภาฯ เร่ืองรับรองรายงาน 

   การประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี ๑   ประจ าป ี ๒๕๖๔  
              

ที่ประชุม                                   -  มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ เปน็เอกฉันท ์ (๓๘ เสียง)  
 

ระเบียบวาระที่ ๓                    กระทู้ถาม   

                                               - ไมม่ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔                เรื่องที่คณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว้ 

     -ไมม่ี 

 

ระเบียบวาระที่ ๕                เรื่องทีเ่สนอใหม ่
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  ๕.๑  การพจิารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

ประธานสภาฯ   เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๔)  ขอเชญิท่านนายกครับ 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์        -ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  และเพือ่นสมาชิกสภาฯ      การพจิารณาเห็นชอบร่าง 

นายก อบต.                              แผนพัฒนาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๔) ก่อนท่ีจะ      

เข้าสูก่ระบวนการพจิารณาอนุมัติ  ขอสรุปข้อมูลตา่งๆ ให้กบัท่านสมาชกิได้รับทราบ

ข้อมูล ในสว่นของแผนที่ขอเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีเหตุผลและความจ าเป็น ดังนี ้ 

เหตุผลความจ าเป็น  ในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเตมิ 

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2564 และ 2565  

ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ได้อนุมัติและประกาศใช้

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปแลว้ เมื่อวันท่ี 14 มถิุนายน 2562 

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนต าบลบ้านเพชร  ใชแ้ผนพัฒนาทอ้งถิ่นเป็นกรอบ 

ในการจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าป ี งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิ และ

งบประมาณจากเงนิสะสมในสว่นท่ีเกี่ยวข้องนัน้ 

โดยมีขัน้ตอนการด าเนนิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  



๖ 

 

“ข้อ 22 เพื่อประโยชนข์องประชาชนการเพิ่มเตมิแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขัน้ตอน ดังนี ้

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นท่ีเพิ่มเตมิพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่น 

2)คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี

เพิ่มเตมิให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา

ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบ

โดยเปิดเผยไม่น้อยกวา่สามสิบวันนับแตว่ันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

โดยได้ด าเนนิการให้เป็นไปตามหนังสอืจังหวัดชัยภูมิ      ด่วนท่ีสุด ท่ี ชย 

0023.3/441 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2564 เร่ือง แนวทางการจัดท าประชาคม

ท้องถิ่น กรณกีารเพิ่มเตมิแผนพัฒนาทอ้งถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอก

ใหม ่และค าสัง่จังหวัดชัยภูม ิที่ 1529/2564 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2564  เร่ือง การ

ผ่อนคลายการบังคับใชบ้างมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส าหรับพื้นท่ีเฝ้าระวังสูงของ

จังหวัดชัยภูม ิโดยได้แสดงรายละเอยีดแผนงาน/โครงการพัฒนา ท่ีจัดท าขึ้นส าหรับน าไป

จัดท างบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิ จ่ายขาดเงินสะสม และการเสนอโครงการเพื่อขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากหนว่ยงานตา่งๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

โดยสรุปโครงการท่ีขอเพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง  ดังนี้ 
 

โครงการพัฒนา ดังนี้ 

โครงการที่ขอเพิ่มเติม ปี 2564 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการตดิตัง้ระบบเสียงตามสายภายในหมูบ้่าน หมูท่ี่ 20                     

จ านวน   100,000 บาท 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 16 โครงการ 

ดังนี้ 

1. โครงการซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายสายทุ่งพิมาน ช่วงท่ี 2 หมู่ท่ี 1 

จ านวน   88,00 0 บาท 

2. โครงการซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายสายคลองเสอืบอง หมูท่ี่ 1       

จ านวน   193,000  บาท 

3. โครงการซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายสายเลียบห้วยทองค าพิง หมู่ท่ี 6 

จ านวน   178,000  บาท 

4. โครงการซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายสายตะวันออกบ้าน หมูท่ี่ 13 

จ านวน   265,000  บาท 



         ๗ 

 

5. โครงการซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายสายรอบสระหนองแหว่-หนองแวง 

หมูท่ี่ 14,20  จ านวน  466,000  บาท 

6. โครงการซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายสายหนองตาใจ  หมูท่ี่ 14        

จ านวน  488,000  บาท 

7. โครงการซ่อมแซมถนนท่ีไดรั้บความเสียหายสายหนองแหว้  หมูท่ี่ 15         

จ านวน   389,000  บาท 

8. โครงการซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายสายป่าช้าป่าตาล  หมูท่ี่ 15      

จ านวน  352,000 บาท 

9. โครงการซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายสายท่าทะลูด  หมูท่ี่ 18           

จ านวน   265,000 บาท 

10. โครงการซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายสายรอบสระหนองบัวชะโลง        

หมูท่ี่ 19    จ านวน  525,000  บาท 

11. โครงการซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายสายหนองบัวชะโลงสายบน       

หมูท่ี่ 19   จ านวน  410,000  บาท 

12. โครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุกสายหนองแหน-สายตะกอแยก หมู่ท่ี 16 

จ านวน 380,000 บาท 

13. โครงการซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายสายหนองบัวชะโลงสายล่าง       

หมูท่ี่ 19   จ านวน   521,000  บาท 

14. โครงการซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายสายหนองปลาไหล หมู่ท่ี 23 

จ านวน  88,000  บาท 

15. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรตี รหัสทาง

หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๙๒-๐๑๓ (ถนนท้องถิ่น)  สายเเยกสุรนารายณ์ - ถึงวัดศาลาทรง 

จ านวน  1,600,000  บาท 

16. โครงการซ่อมแซมฝายทดคลองบัว หมู่ท่ี 17 จ านวน 100,000 บาท 
 

โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง ปี 2564 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน  1 โครงการ 

ดังนี้ 

     1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังโรงเรียนดอนทะยิง-อบต.บ้านเพชร 

หมูท่ี่ 9    

          ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ  เป็น  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย

หลังโรงเรียนดอนทะยิง - อบต.บ้านเพชร หมูท่ี่ 9  โดยวิธลีงหินคลุก  

         เหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลงคือ ขอแก้ไขเพิ่มลักษณะของงานต่อท้ายชื่อโครงการ 

เพื่อให้เป็นไปตามค าแนะน าของหน่วยตรวจสอบและแก้ไขจ านวนเงินตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ แตป่ริมาณงานคงเดมิ 

 

 

 



๘ 

 

โครงการที่ขอเพิ่มเติม ปี 2565 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   จ านวน  2  โครงการ  ดังนี้ 

     1. โครงการปรับปรุงจุดทิ้งขยะในพื้นท่ีป่าช้าเก่าหนองบัวชะโลง หมูท่ี่ 19       

จ านวน   200,000   บาท 

     2. โครงการตดิตัง้ระบบเสียงตามสายภายในหมูบ้่าน หมูท่ี่ 12                   

จ านวน   100,000  บาท 
 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

จ านวน  6  โครงการ  ดังนี้ 

     1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกเพชรส าโรง - ทดคลองบัว หมู่ท่ี 17   

จ านวน  400,000 บาท 

     2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางยุพาพร ถึงบ้านนางสายสมร หมู่ท่ี 23  

จ านวน   350,000  บาท 

     3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมบ่อพักจากบา้นตาบ่ายถงึบ้านตาเพ่ิม       

หมูท่ี่ 18   จ านวน  400,000 บาท 

     4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนนสายจอมทอง   (ถนนสายกลางหมู่บ้าน)        

ฝั่งทิศใตจ้ากบา้นนางจันทร์หอม พชืขุนทด ถึงบา้นนายตุ๊ บินขุนทด  (ชว่งท่ี 2) หมู่ท่ี 20  

จ านวน  400,000  บาท 

     5.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ซอยศาลเจ้า จากบ้านนายสมศักดิ์ 

อยู่ส าราญ  ถึงบ้านนายช่อ ปูนสันเทียะ  หมูท่ี่ 5   จ านวน  450,000  บาท 

     6. โครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยางสายเพชรส าโรง-โนนทองหลาง และทาง

แยกทางเช่ือม  (จ านวน 3 จุด)  หมูท่ี่ 12   จ านวน  380,000 บาท 
 

โครงการเกนิศักยภาพ ดังนี้ 

โครงการที่ขอเพิ่มเติม ปี 2564 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 4     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

จ านวน  5  โครงการ  ดังนี้ 

     1. โครงการตดิตัง้โคมไฟถนนแสงสวา่งสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทติย์    

จ านวน    5,550,000  บาท 

     2.  โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตี รหัสสายทาง ชย.ถ.92-003    

จากแยกสุรนารายณ-์บ้านสว่างศรีพัฒนา กม.0+000 ถึง สาย กม.0+628 บา้นสวา่ง

ศรีพัฒนา หมูท่ี่ 22  จ านวน   850,000  บาท 

     3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก    รหัสสายทาง ชย.ถ.92-009      

จากสาย ดอนชะเเง-้ท่าตาเผือก กม.3+225   ถึงสาย กม.4+425บ้านดอนชะเเง้      

หมูท่ี่ 11   จ านวน   2,910,000  บาท 

     4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก รหัสทาง ชย.ถ.92-012 จากสาย

บ้านสว่างศรีพัฒนาเช่ือมต าบลบ้านตาล กม.0+175 ถึงสาย กม. 0+972  บ้านสว่าง

ศรีพัฒนา   หมูท่ี่ 22   จ านวน   1,921,000 บาท 



๙ 

 

     5.   โครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวงท้องถิ่น     

ชย.ถ.92-006 (ถนนถ่ายโอน) สายธนชัย  จ านวน   2,033,000  บาท 
 

โครงการที่ขอเพิ่มเติม ปี 2565 

1.ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

     1. โครงการขุดลอกคลองสอยดาวจากดอนทะยิง หมู่ท่ี 9  จ านวน  560,000 บาท 

     2. โครงการขุดลอกวัชพืช ดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ าคลองกาด หมู่ท่ี 5    

จ านวน  100,000  บาท 

     3. โครงการขุดลอกหนองกระทุม่ หมู่ท่ี 8   จ านวน  200,000  บาท 
 

ครุภัณฑ์  ดังนี้ 

ครุภัณฑ์ ป ี2564  จ านวน  222,700  ดังนี้ 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  จ านวน 7 โครงการ รวมเป็นเงิน  155,500    บาท 

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน  จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน  26,600 บาท 

3. แผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน  2  โครงการ  รวมเป็นเงิน  40,600  บาท 
 

ครุภัณฑ์ ป ี2565   จ านวน    266,800  ดังนี้ 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  จ านวน  7  โครงการ  รวมเป็นเงิน  186,700  บาท 

2. แผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน  1  โครงการ รวมเป็นเงิน   22,000  บาท 

3. แผนงานการศึกษา  จ านวน  1  โครงการ  รวมเป็นเงิน  7,500 บาท 

4. แผนงานสังคมสงเคราะห์  จ านวน 1  โครงการ  รวมเป็นเงิน  50,600  บาท 
 

     -ขอให้ท่ีประชุม ได้พิจารณารายละเอียดตามเอกสารเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง         

(ฉบับท่ี 4)    ท่ีได้แจกให้กับท่านสมาชกิฯ ทุกทา่น แลว้ครับ  
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด           -มท่ีานใดท่ีจะขอแก้ไข หรอืสอบถามในเร่ืองของร่างแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  ขององคก์าร

ประธานสภาฯ        บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   เพิ่มเตมิ  เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๔)

    หรือไมค่รับ 
 

ที่ประชุม   -  ไมม่ ี   
 

นายวัชพงษ์   เชือ่มขุนทด           -ขอมตท่ีิประชุมสภาฯในการพจิารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาทอ้งถิ่น องค์การ 
ประธานสภาฯ บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเตมิ  เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๔) 
                                                  

ที่ประชุม   -   มมีติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์ (๓๘ เสียง)    

 

 

 



     ๑๐ 

ระเบียบวาระที่ ๖                     ญัตตอิื่นๆ 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  -ในญัตติอ่ืนๆ  นีม้ท่ีานใดมีเร่ืองท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบ ขอเชญิครับ 

ประธานสภาฯ    
 

นายสอง  ถาวรกาย            -ขอน าเรียนปรึกษาหารือท่านคณะผู้บริหาร ในเร่ืองปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ เร่ืองถนนเส้นทางระหว่างบ้านหนิต้ัง ถึงบ้านถนนหวา้ซึ่งอยู่ในเขตต าบลบ้านชวน แต่

ชาวบ้านกลอยตอ้งให้เส้นทางนั้น  ซึ่งถนนสายดังกล่าวได้มคีวามช ารุดเสียหาย ท าให้

ไมไ่ด้รับความสะดวกในการใชเ้ส้นทางสัญจร  แตเ่นื่องจากถนนสายนีม้คีวามยาว

ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ซึ่งมคีวามยาวไปถึงในเขตพื้นท่ีต าบลอ่ืนด้วย คือพื้นท่ีต าบล

บ้านชวน  ถ้าในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของถนนเส้นนี้ตลอดท้ังสายก็จะต้องมี

การแก้ไขจากพื้นท่ีอ่ืนด้วย คือต าบลบ้านชวน  เราจะมีการด าเนินการในเร่ืองนี้อยา่งไร

ครับ ท่ีจะชว่ยแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนให้กับประชาชนท่ีใชเ้ส้นทางนี้ 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์        -เร่ืองของถนนเส้นทางสายดังกล่าวตามท่ีท่านสอง ถาวรกาย ได้แจ้งมา ขอแนะน าทา่น 

นายก อบต.                              สมาชิกสภา หมูท่ี่ ๕ ในเร่ืองนี้ว่าเนื่องจากบา้นกลอย หมู่ท่ี ๕ เป็นพืน้ท่ี ท่ีได้รับความ 

เดือดร้อนในการใช้เส้นทางถนนสายนี้   ก็ขอให้ทางผู้น าหมู่บ้าน ได้น าผลการประชุม

ประชาคมหมูบ้่านของท่านท่ีได้ประชุมกันแล้ว  โดยให้ไปยื่นกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประสาน

ขอความช่วยเหลือจาก อบจ.ชัยภูมิ  ในการเข้ามาแก้ไขปัญหาในเร่ืองนี้พร้อมกับแจ้ง

เร่ืองไปท่ี อบต.บ้านชวน ด้วย  เนื่องจากเป็นถนนท่ีใช้ร่วมกันระหว่างสองพื้นท่ีท้ังบ้าน

เพชรและบ้านชวน  และให้ท่านน าเร่ืองไปยื่นไว้กับทาง สจ.กฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย สจ.

ชัยภูมิ เขต ๑ และนายเอกพล สงวนวงศ์ชัย สจ.ชัยภูมิเขต ๒  ในการประสานขอความ

ช่วยเหลือ เพื่อของบประมาณโครงการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ

ประชาชนในพื้นท่ีต่อไป  เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการท่ีเกินศักยภาพท่ีทาง อบต.จะ

ด าเนินการแก้ไขได้ เราจึงต้องให้หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหา

ความเดอืดร้อนในเร่ืองนี้ 
 

นางไพวรินทร์   ค าหงษา             -ด้วยส านักปลัดมเีร่ืองน าเรียนท่ีประชุมฯ สองเร่ือง  คือ   

หัวหนา้ส านักปลัด   เร่ืองแรก   เร่ืองการรายงานผลการด าเนนิการแกไ้ขปัญหาบอ่ขยะบริเวณป่าช้าเก่า   

หนองบัวชะโลง  หมูท่ี่ ๑๙   ซึ่งได้มกีารด าเนนิการแกไ้ขปัญหาเบือ้งต้นโดยการน ารถเขา้

ไปปรับพื้นท่ีและก าจัดขยะท่ีอยูใ่นบริเวณพื้นท่ี  โดยได้ท าการฝงักลบขยะและขุดบ่อขยะ

ขึน้ จ านวน ๑ บ่อ เพื่อให้ชาวบ้านได้ท้ิงขยะในบริเวณบ่อท่ีท าการขุด เพื่อไม่ให้ขยะ

กระจายไปท่ัวบริเวณอยา่งเช่นท่ีผ่านมา  และในการแก้ไขปัญหาครัง้นี้ อบต.บ้านเพชร 

ได้ใชง้บประมาณ  จ านวน  ๑๙,๕๗๐ บาท  ซึ่งก็ได้มีการด าเนนิการเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

เร่ืองท่ีสอง  ด้วยส านักปลัดงานนโยบายและแผน ได้จัดอบรมโครงการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง  การปลูกผกัไฮโดรโปนกิส์แบบน้ านิ่ง ส าหรับครัวเรือนท่ีไม่มพีื้นท่ีปลูกผักแต่

ตอ้งการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรในเร่ืองการปลูกผัก แตเ่นื่องจากครัวเรือนมพีื้นท่ี

จ ากัดแตก่ส็ามารถปลูกผักไวรั้บประทานเองในครัวเรือนได้ และสามารถตอ่ยอดเป็น

อาชีพได้  และในการจัดอบรมคร้ังน้ีได้มีวิทยากรท่ีจะมาให้ความรู้และมาแนะน าวธีิการ

ปลูกผักแบบไฮโดรน้ านิ่งโดยไมใ่ชไ้ฟฟา้  ซึ่งโครงการนี้ได้ก าหนดจัดอบรมขึ้น   



๑๑ 

 

ในวันอาทิตยท่ี์ ๗  มนีาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม อบต.บ้านเพชร จึงขอความ

อนุเคราะห์จากทา่น ส.อบต. ได้แจ้งผู้เข้ารับการอบรมตามรายช่ือท่ีทาง อบต.บ้านเพชร

ได้น าส่ง  เนื่องจากมีการแจ้งเชิญอบรมเป็นรายบุคคล การสง่หนังสืออาจจะตอ้งรบกวน

ให้ท่านน าส่งเพื่อแจ้งถึงบุคคลตามรายช่ือ เนื่องจากเป็นบุคคลในหมู่บ้านของท่าน      

จึงแจ้งขอความอนุเคราะหจ์ากท่านในเร่ืองนี้ต่อไปค่ะ 
 

นายบาง  เฝา้หนองดู ่  -ขอน าเรียนปรึกษาหารอืท่านคณะผู้บริหาร  ในเร่ืองของขยะในเขตต าบลของเรา  

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖  เนื่องจากต าบลบ้านเพชรเราเป็นต าบลขนาดใหญ ่     แตจ่ะเหน็ได้วา่เราไมม่รีถเก็บขยะ 

และสถานที่ท้ิงขยะ  จงึอยากจะเสนอให้ทาง อบต.บ้านเพชร ได้ด าเนินการจัดตัง้

งบประมาณในการจัดซื้อรถเก็บขยะ และซื้อท่ีดนิเพื่อใชส้ าหรับในการจัดท้ิงขยะในต าบล

ของเรา  จึงอยากฝากให้ท่านคณะผู้บริหารได้น าเร่ืองนี้ไปพิจารณาในการจัดตัง้

งบประมาณต่อไปครับ 

 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์        -เร่ืองของการจัดซือ้ท่ีดนิเพื่อท่ีจะน ามาใชเ้ป็นสถานท่ีท้ิงขยะของ    ซึ่งเป็นท่ีดนิ 

นายก อบต.                              ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี หมูท่ี่ ๖ และหมูท่ี่ ๑๕ ตามท่ีได้เคยเสนอเข้ามานัน้ ซึ่งก่อนท่ีเราจะมีการ 

ด าเนนิการในเร่ืองของท่ีท้ิงขยะ เราก็จะต้องท าประชาคมกับชาวบ้านก่อนว่า ประชาชน

ในหมู่บ้าน หรือประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียงจะยินยอมและเห็นชอบด้วยหรือไม่  ซึ่งถ้า

หาก อบต.เราไปด าเนินการจัดซื้อท่ีดินเพื่อท าเป็นสถานท่ีท้ิงขยะ ประชาชนจะมีปัญหา

ตามมาหรือไม่ และในเร่ืองของสถานท่ีท้ิงขยะนั้นเราจะต้องมีการท าประชาคมกับ

ชาวบ้านก่อน เมื่อด าเนินการท าประชาคมแล้ว  ถ้าหากประชาชนมีการคัดค้าน หรือไม่

ยนิยอมและไมเ่ห็นชอบด้วย  งบประมาณท่ีเราได้จัดตั้งไว้ก็จะเกิดการสูญเปล่า  และใน

เบื้องต้นนี้ก็ขอฝากท่านสมาชิก ในเร่ืองของการจัดท าประชาคมในหมู่บ้านของท่านก็

อยากจะให้ทางหมู่บ้านของท่านได้ลองปรึกษาหารือกันในเบื้องต้นก่อนว่าทางหมู่บ้านมี

ความคิดเห็นอยา่งไรเกี่ยวกับท่ีท้ิงขยะของต าบลบ้านเพชรเรา และทางหมู่บ้านอื่นๆ จะมี

ปัญหาหรอืไม่ หรือมกีารคัดค้านหรือไม ่ถ้าไม่มปัีญหาอะไร ทาง อบต.บ้านเพชร ก็จะได้

ด าเนนิการในการลงไปท าประชาคมในเร่ืองของท่ีท้ิงขยะนี้ให้ถูกต้องตามหลักการอีกคร้ัง

ตอ่ไปครับ 

-ส่วนในเร่ืองท่ีทาง อบต.บ้านเพชร ได้ด าเนินการในเร่ืองขยะของบ้านหนองแวง บริเวณ

หนองบัวชะโลงนั้น เป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก่อน เนื่องจาก 

อบต.บ้านเพชร ได้รับแจ้งเร่ืองร้องทุกข์เข้ามาว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก

ปัญหาของท่ีท้ิงขยะท่ีมีประชาชนน ามาท้ิงบริเวณหนองบัวชะโลง ซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ า 

ทาง อบต. จึงได้ด าเนนิการแกไ้ขปัญหานีเ้ฉพาะหน้าไปก่อน ซึ่งไมไ่ด้ท่ีจะท าบริเวณนัน้ให้

เป็นท่ีท้ิงขยะอยา่งถาวรแตอ่ย่างใด  และในเร่ืองของการจัดตั้งงบประมาณเพื่อใช้ส าหรับ

จัดซื้อท่ีดินซึ่งมีมูลค่าประมาณเกือบ  ๓  ล้านบาท ซึ่งถ้ามีการด าเนินการจัดซื้อจริง 

ทาง อบต.บ้านเพชร ก็จะต้องหยุดการพัฒนา และในการตั้งงบประมาณข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีด้านโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างต่างๆ คง

จะไมม่เีพราะจะต้องน าเงินงบประมาณมาจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อท่ีดิน เพราะใน

การจัดซื้อท่ีดนิน้ันเราไมส่ามารถน างบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมมาด าเนนิการจดัซือ้ได้  



๑๒ 

 

เราจะต้องตัง้งบประมาณเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขึ้นมา ซึ่งถ้าไม่มีปัญหาอะไร

ขั้นตอนต่อไปก็คือการด าเนินการจัดซื้อท่ีดิน เมื่อได้ท่ีดินแล้วก็จะต้องมีการออกแบบ

สถานท่ี พัฒนาท่ีดินให้เป็นท่ีท้ิงขยะ จะต้องมีการป้องกันขยะพัดปลิว ซึ่งจะต้องมีการ

สร้างแนวร้ัวกั้น งบประมาณในการด าเนินการก็จะต้องเพิ่มในส่วนนี้เข้ามาอีก และเมื่อมี

ท่ีท้ิงแล้วก็จะต้องมีงบประมาณในการจัดซื้อรถเก็บขยะ และการจ้างคนงานเก็บขยะ

ตามมาอีก ท าให้งบประมาณในการด าเนินการก็จะมเีพิ่มมากขึน้อีก ซึ่งคา่ใชจ้่ายตา่งๆ 

นั้นก็จะต้องมีการวางแผนในการใช้งบประมาณ  และในการด าเนินการเราก็จะท าคร้ัง

เดียวปีเดียวก็คงไม่ได้  ก็จะต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องไปในแต่ละปี จึงขอน า

เรียนให้ทุกทา่นทราบเกี่ยวกับเร่ืองขยะของต าบลบ้านเพชร 

 

นายนิรันต์  ไทยประสงค ์  -ขอน าเรียนปรึกษาหารอืท่านคณะผู้บริหาร     เร่ืองเหมอืงส่งน้ าบา้นหนองแวง  

สมาชิก อบต.หมู่ที่  ๓  ชว่งบริเวณศาลตาปู่ ถึงบริเวณถนนจอมทองทางเขา้บา้นหนองแวง หมูท่ี่ ๓ เนื่องจากน้ า 

ท่ีไหลมาตามเหมอืงน้ัน ไหลมาลงสุดท่ีศาลตาปู่บ้าน  ซึ่งจะไมไ่หลลงมารอบหมูบ้่าน

เพราะอาจจะเกิดการอุดตันท าให้น้ าไม่สามารถไหลได้ จึงอยากสอบถามผู้บริหารวา่

พอจะมงีบประมาณในการด าเนนิการแกไ้ขปัญหานีห้รือไมค่รับ 

 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์        -ตามท่ีท่าน ส.อบต.หมูท่ี่ ๓ ได้แจ้งสอบถาม เร่ืองเหมอืงส่งน้ าของหมูท่ี่ ๓  มานั้น ขอ 

นายก อบต.                              เรียนวา่ทาง อบต.มงีบประมาณที่จะด าเนนิการ แตเ่นื่องจากในขัน้ตอนของจัดท าแผน 

ของหมู่บ้านของท่านน้ันไม่ได้มีการจัดท าโครงการนี้ หรือส่งโครงการนี้เข้ามาบรรจุไว้     

ในแผน เมื่อไม่มโีครงการในแผนการจะน างบประมาณมาใชก้็ด าเนินการไม่ได้  แตใ่น

เบือ้งต้นนี้ ก็ต้องหาวิธีในการด าเนนิการแกไ้ขปัญหาในเบือ้งต้นไปก่อน โดยให้กองชา่งลง

พื้นท่ีไปตรวจสอบ  ซึ่งอาจจะไดม้กีารด าเนนิการจ้างเหมาท าการขุดลอกต่อไป 

 

นางอักษราภัคร์  พงษ์สวุรรณ    -เนื่องด้วยกองสวัสดิการสังคมฯ  มเีร่ืองแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ เร่ืองเงินสงเคราะห ์

ผู้อ านวยการกองสวสัดิการฯ        ศพ กรณถี้ามผีู้สูงอายุท่ีอายุครบ  ๖๐  ปีขึน้ไปเสียชวีติก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ศพๆ  ละ 

๒,๐๐๐  บาท  ซึ่งทายาทหรือญาตผิู้เสียชวีติสามารถมายื่นเอกสารได้ท่ีกองสวัสดกิาร

สังคมฯ อบต.บ้านเพชร เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ศพได้ภายในระยะเวลา  ๓  เดอืน

หลังจากท่ีผู้สงูอายุเสียชวีติลง  โดยให้น าเอกสารดังตอ่ไปน้ีมายืน่ท่ีกองสวัสดกิารสังคม 

๑. ใบมรณะบัตร 

๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน  (ของผู้เสียชวีติ) 

๓. ส าเนาบัตรประชาชน (ของผู้เสียชวีติ) 

๔. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้รับผลประโยชน ์เช่น คู่สมรส ลูก หรือญาติ) 

๕. ส าเนาบัตรประชาชน (ของผู้รับผลประโยชน ์เช่น คู่สมรส ลูก หรือญาต)ิ 

๖. ส าเนาหนา้เลขท่ีสมุดบัญชเีงินฝากธนาคาร (ของผู้รับผลประโยชน)์ 

     กองสวัสดิการสังคมจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ในเร่ืองนี้ให้ท่านสมาชกิสภาฯ ทุกท่านได้ 

รับทราบ เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมูบ้่านของทุกทา่นได้รับทราบต่อไป 

 



๑๓ 

 

นางอักษราภัคร์  พงษ์สุวรรณ -และขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเร่ืองเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ส าหรับท่านสมาชกิสภา อบต. 

ท่านใดท่ียังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ก็ขอให้ท่านมา

ด าเนินการขึ้นทะเบียน  เนื่องจากจะต้องมีการด าเนินการรายงานจ านวนยอดผู้สูงอายุ

ท่ีมาขึ้นทะเบียนให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       ภายในเดือนกันยายนนี้               

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกทา่นทราบต่อไป 

 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด   -  มสีมาชิกท่านใดจะชีแ้จงเพ่ิมเตมิอีกหรือไม ่ 

ประธานสภาฯ                             ถ้าไมม่ ี โอกาสนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชกิและผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่นท่ีเข้า  

                                                 ร่วมประชุมในวันนี้  และขอปิดการประชุม                                  

            

ปิดการประชุมเวลา  ๑๓.๓๐   น. 

 

 

 

           ศุภชัย    ชาญวิจิตร 

                 (นายศุภชัย    ชาญวจิิตร)  ผู้จดรายงานการประชุม 

                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 

  

                     พงศ์พิษณุ    อาบสุวรรณ์ 

                                    (นายพงศ์พิษณุ    อาบสุวรรณ)์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

  

 

 

                      วัชพงษ์     เชื่อมขุนทด 

                            (นายวัชพงษ์     เชื่อมขุนทด)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

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

                            (นางสาวศรุวรรณ   มิตรขุนทด)                                          (นายอดิศักดิ์     บัณฑิต) 

                             สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 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 ๑   ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  เมื่อวันศุกร์ที่   ๕  เดือน  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเพชร   ได้รับรองรายงาน         

  การประชุมแล้ว    ในสมัย.......................................ที่.................ครั้งที่....................ประจ าปี........................ 

  เมื่อวัน...........................ที.่...........เดือน.................................พ.ศ. ......................... 

 

 

 

     (ลงชื่อ) 

               (นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด) 

                                                      ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 
 

 


