
   

 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

วันศุกร์ ท่ี ๑๙  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ช้ัน  ๒ 

     

ผู้เข้าประชุม   ๓๙  คน 

ผู้ไม่เข้าประชุม  ๕   คน         

เปิดการประชุมเวลา   ๑๐.๐๐   น. 
 

ล าดับ

ที ่

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายพงศ์พิษณุ   อาบสุวรรณ ์ รองประธานสภาฯ พงศ์พิษณุ           อาบสุวรรณ์  

๒ นายสามารถ   ทานสละ     สมาชิก  อบต. สามารถ              ทานสละ  

๓ นายเดชา   ยึดพวก     สมาชิก  อบต. เดชา                  ยึดพวก  

๔ นายชูรัตน์   ขุนสูงเนิน     สมาชิก  อบต. ชูรัตน์                ขุนสูงเนิน  

๕ นางสามารถ   ชาติเผือก     สมาชิก  อบต. สามารถ             ชาติเผือก  

๖ นายนิรันต์   ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. นิรันต์                 ไทยประสงค์  

๗ นางสาวศรุวรรณ   มิตรขุนทด สมาชิก อบต. ศรุวรรณ             มิตรขุนทด  

๘ นายอดศัิกด์ิ           บัณฑิต สมาชิก  อบต. อดศัิกด์ิ               บัณฑิต  

๙ นายสอง   ถาวรกาย สมาชิก อบต. สอง                   ถาวรกาย  

๑๐ นายช่อ   ปูนสันเทียะ สมาชิก อบต. ช่อ                     ปูนสันเทียะ  

๑๑ นายบาง   เฝ้าหนองดู่ สมาชิก อบต. บาง                   เฝ้าหนองดู่  

๑๒ นายส าราญ   ศรีทอง สมาชิก  อบต. ส าราญ               ศรีทอง  

๑๓ นายสังวร   เคยพุดซา สมาชิก อบต. สังวร                  เคยพุดซา  

๑๔ นายจวน   เช่ือมขุนทด สมาชิก อบต. จวน                   เช่ือมขุนทด   

๑๕ นายหนม   จูงจิตร สมาชิก อบต. หนม                   จูงจิตร  

๑๖ นายประชุม  พบขุนทด สมาชิก อบต. ประชุม                 พบขุนทด  

๑๗ นายมานะ   อุไรพันธ์ สมาชิก อบต. มานะ                  อุไรพันธ์  

๑๘ นายพนม   พิมพ์จัตุรัส สมาชิก อบต. พนม                   พิมพ์จัตุรัส  

๑๙ นางเสยีงพิณ แถวประไพ สมาชิก อบต. เสยีงพิณ             แถวประไพ  

๒๐ นายหลึ่ม น้อยสุวรรณ์ สมาชิก อบต. หลึ่ม                  น้อยสุวรรณ ์  



 ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

ล าดับ

ที ่

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๒๑ นางสาวเสาวนีย์  ศรีประเทศ สมาชิก  อบต. เสาวนีย์              ศรีประเทศ  

๒๒ นายพิทักษ์  มีชัย สมาชิก  อบต. พิทักษ์                มีชัย  

๒๓ นายส ารวม              พรีพรม สมาชิก  อบต. ส ารวม               พรีพรม  

๒๔ นายเดชา              เฝ้าหนองดู่ สมาชิก  อบต. เดชา                  เฝ้าหนองดู่  

๒๕ นายฉลอง ส าราญโคกสูง สมาชิก  อบต. นายฉลอง            ส าราญโคกสูง  

๒๖ นายปรชีา จิตเพชรสกุล สมาชิก  อบต. ปรชีา                  จิตเพชรสกุล  

๒๗ นายฉลอง ทิพย์ประทุม สมาชิก อบต. ฉลอง                  ทิพย์ประทุม  

๒๘ นายอ้อน พันธ์มณี สมาชิก อบต. อ้อน                   พันธ์มณี  

๒๙ นายมานะ            พาขุนทด สมาชิก อบต. มานะ                  พาขุนทด  

๓๐ นายไมตรี            กอสนิทวี สมาชิก อบต. ไมตรี                   กอสนิทวี  

๓๑ นายสมมติร อาบสุวรรณ์ สมาชิก อบต. สมมติร                อาบสุวรรณ์  

๓๒ นายสมุย อาบสุวรรณ์ สมาชิก อบต. สมุย                    อาบสุวรรณ์  

๓๓ นายปิยะ เพียกขุนทด สมาชิก อบต. ปิยะ                    เพียกขุนทด  

๓๔ นางฐาปนี แซ่เจียม สมาชิก อบต. ฐาปน ี                 แซ่เจียม  

๓๕ นายบุญเรือง พุหมื่นไวย สมาชิก  อบต. บุญเรือง               พุหมื่นไวย  

๓๖ นางสาวพรพรรณ เชื่อมขุนทด สมาชิก อบต. พรพรรณ              เช่ือมขุนทด  

๓๗ นางสาวบ าเพ็ญ    เถาจัตุรัส สมาชิก อบต. บ าเพ็ญ                 เถาจัตุรัส  

๓๘ นายสมบูรณ์          พรมทอง สมาชิก อบต. สมบูรณ์                พรมทอง  

๓๙ นายแอ๊ด             มูลขุนทด สมาชิก อบต. แอ๊ด                     มูลขุนทด  

 นายศุภชัย ชาญวิจิตร เลขานุการสภาฯ ศุภชัย                   ชาญวิจิตร  



                                                                      ๓  

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้ไม่เข้าประชุม  ๕  คน 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายวัชพงษ์ เช่ือมขุนทด ประธานสภาฯ วัชพงษ์             เช่ือมขุนทด ลา 

๒ นายสมนิด            ค าศรี สมาชิก อบต. สมนิด               ค าศรี ลา 

๓ นายไพศาล           ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. ไพศาล              ไทยประสงค์ ลา 

๔ นายแดง งิมขุนทด สมาชิก อบต. แดง                   งิมขุนทด ขาด 

๕ นายวิวัฒน์ ชาตะรักษ์ สมาชิก อบต. วิวัฒน์                ชาตะรักษ์ ขาด 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๔ คน    

ล าดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายธรีวัจน์ ธรรมโสภารัตน ์ นายก อบต. ธรีวัจน์               ธรรมโสภารัตน์   

๒ นายประดิษฐ์                ป่ินสังข ์ รองนายก อบต. ประดิษฐ์             ป่ินสังข์  

๓ นายอนุวัฒน์ ไทยประสงค์ รองนายก อบต. อนุวัฒน์             ไทยประสงค์  

๔ นายวเิชียร อาบสุวรรณ์ เลขานุการสภาฯ วเิชียร                อาบสุวรรณ์  

๕ นายเงิน             เทียวประสงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง เงิน                    เทียวประสงค์  

๖ นางไพวรินทร์ ค าหงษา หัวหนา้ส านักปลัด ไพวรินทร์           ค าหงษา  

๗ นางปรัชญาภรณ์          มังกร ผู้อ านวยการกองคลัง ปรัชญาภรณ์         มังกร  

๘ นางอักษราภัคร์ พงษ์สุวรรณ ผู้อ านวยการกองสวัสดกิาร อักษราภัคร์          พงษ์สุวรรณ  

๙ นางสาวเบ็ญจมาศ     ตอพันดุง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนฯ เบ็ญจมาศ            ตอพันดุง  

๑๐ นางทิพยวรรณ ชาญวิจติร นักจัดการงานท่ัวไป ทิพยวรรณ            ชาญวจิิตร  

๑๑ นางลักษิกา แจ่มใส ผู้ช่วยเจ้าหนา้ท่ีวิเคราะห์ ลักษิกา                 แจ่มใส  

๑๒ นางสหัสยา         อาบสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ท่ีธุรการ สหัสยา                 อาบสุวรรณ์  

๑๓ นายเจตน์                      ปัดภัย คนงานท่ัวไป เจตน์                    ปัดภัย  

๑๔ นางสาวนริสรา          ภาษิต นักวิชาการสาธารณสุข นริสรา                   ภาษิต  



๔ 
 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

                         

    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร    ได้ตรวจนับรายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมปรากฏวา่      

มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  ๓๙ คน จาก  ๔๔ คน   ลา  ๓  คน  ขาด ๒  คน ปรากฏวา่จ านวนสมาชิกเกินกึง่หนึ่ง           

ของผู้เข้าร่วมประชุม  จึงใหส้ัญญาณเรียกเข้าหอ้งประชุม ต่อจากนั้นจงึเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูป-เทียน       

บูชาพระรัตนตรัย   พร้อมกล่าวเปดิประชุมต่อไป 
 

นายพงศ์พิษณุ  อาบสุวรรณ์        ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภา อบต.บ้านเพชร  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น 

รองประธานสภาฯ                      เนื่องด้วยท่านประธานสภาฯ  ได้ตดิภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนีไ้ด้ 

จึงมอบหมายใหก้ระผม นายพงศพ์ิษณุ  อาบสุวรรณ์ รองประธานสภาฯ ท าหน้าท่ี    

เป็นประธานฯ  เปิดการประชุมสภาฯ  ในวันนี้ 

–  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒             

ประจ าปี   ๒๕๖๓   ครับ                       

                                                                

ระเบียบวาระที่ ๑                      เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
 

นายพงศพ์ิษณุ    อาบสุวรรณ์ ๑.๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

รองประธานสภาฯ                             - ขอเชิญท่านนายกแจ้งต่อท่ีประชุมครับ 
 

นายธีรวัจน์   ธรรมโสภารัตน์        -  ในระเบียบวาระท่ี ๑ นี ้ มีแจง้เรื่องใหท่ี้ประชุมรับทราบ  คือ 

นายก อบต.               เรื่อง ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี    เรื่อง    แต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามัญ 

 ด้วยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใหข้้าราชการพลเรือนสามัญสังกัด  

 กระทรวงมหาดไทย  พ้นจากต าแหนง่ และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทบริหาร  

 ระดับสูง  จ านวน  ๓  ราย   ดังนี ้

 ๑.นายกอบชัย  บุญอรณะ  พ้นจากต าแหนง่  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ส านักงาน  

 ปลัดกระทรวง  และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหนง่  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ   ส านักงาน   

 ปลัดกระทรวง 

 ๒.นายภัคพงษ์  ทวพิัฒน์  พ้นจากต าแหนง่  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ส านักงาน  

 ปลัดกระทรวง  และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหนง่  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ส านักงาน  

 ปลัดกระทรวง 

 

เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ  ๒  คน  

ล าดับ

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ พ.อ.ท. มนตรี        จีนเทศ จพง.ป้องกันฯ มนตรี              จีนเทศ  

๒ นายสมยศ                  พรีพรม ผู้ช่วย จนท.ป้องกัน สมยศ              พรีพรม      



 ๕ 

 

๓. นายณรงค์  วุน่ซิว้  พ้นจากต าแหนง่  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ    ส านักงาน

ปลัดกระทรวง  และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหนง่  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต   ส านักงาน

ปลัดกระทรวง 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

ผู้รับสนองพระราชโองการ  ลงชื่อ  พลเอกประยุทธ์   จันโอชา  นายกรัฐมนตรี 

จึงขอประชาสัมพันธใ์หทุ้กทา่นได้รับทราบครับ 

 

นายธีรวัจน์   ธรรมโสภารัตน์        -  เรื่องท่ี ๒   เรื่องสถานการณ์โรคไข้เลือกออกของอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

นายก อบต. สถานการณ์โรคไข้เลือกออกของอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ โดยแยกรายต าบล ในปี ๒๕๖๓ 

ขอแจ้งรายงานข้อมูล ผู้ป่วย ข้อมูลตั้งแต่วันท่ี  ๑  มกราคม  ถึงวันท่ี  ๑๙  มิถุนายน  

๒๕๖๓  ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปเป็นรายต าบล  ดังนี ้

ต าบลบ้านชวน   มีผู้ป่วย    จ านวน  ๑๑   ราย 

ต าบลบ้านตาล   มีผู้ป่วย     จ านวน   ๑๐  ราย 

ต าบลโคกเพชรพัฒนา   มีผู้ป่วย    จ านวน  ๑  ราย 

ต าบลหัวทะเล     มีผู้ป่วย     จ านวน   ๓  ราย 

ต าบลบ้านเพชร   มีผู้ป่วย     จ านวน   ๑๗   ราย 

ต าบลโคกเริงรมย์   มีผู้ป่วย   จ านวน  ๓   ราย 

รวมทัง้หมด อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  จ านวน   ๔๕  ราย 

     จึงขอแจ้งรายงาน สถานการณ์โรคไข้เลือกออกใหทุ้กท่านรับทราบครับ 
 

ที่ประชุม                                   -  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒            เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

นายพงศ์พศิณุ  อาบสุวรรณ์   - ๒.๑  การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี ๑ 

รองประธานสภาฯ   ประจ าปี  ๒๕๖๓  ขอใหท่้านสมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม     

  มสีมาชิกท่านใดท่ีจะขอแก้ไข รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ 

              ประจ าปี  ๒๕๖๓  หรือไม่ครับ  

 

นายธีรวัจน์   ธรรมโสภารัตน์        -  ผมขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ในหน้าท่ี  ๕ ตรงข้อความ  งบ ๔,๐๐๐ ล้านบาท 

นายก อบต.                       ขอแก้ไข  ข้อความใหม่  เป็น  งบ ๔๐๐,๐๐๐  ล้านบาท 

-และขอแก้ไข  หนา้ท่ี ๙  ตรงชื่อ  นายกิติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์   ขอแก้ไขชื่อ  เป็น      

  นายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 
 

นายพงศ์พษิณุ   อาบสุวรรณ์          - มีท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่ครับ  

รองประธานสภาฯ                         ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไข  ผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ  เรื่องรับรองรายงานการ  

     สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓              

   

ที่ประชุม                                   -  มมีติรับรองรายงานการประชุมฯ  เป็นเอกฉันท์ (๓๙  เสียง) 

 



๖ 

ระเบียบวาระที่ ๓                    กระทู้ถาม   

                                                - ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระที่ ๔                เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

     -ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่ ๕                เร่ืองที่เสนอใหม ่
 

นายพงศ์พิษณุ   อาบสุวรรณ์ ๕.๑  การพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

รองประธานสภาฯ  เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี ๓)  ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์        -ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และเพื่อนสมาชิกสภาฯ  การพิจารณาเห็นชอบ 

นายก อบต.                           ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) ก่อนท่ีจะเข้าสู่

กระบวนการพิจารณาอนุมัติ ผมขอชี้แจงเหตุผลดังนี้ เนื่องจาก อบต.บ้านเพชร ได้รับ

แจ้งการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

(งบ 4๐๐,000 ล้านบาท) และแจ้งใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความประสงค์จะ

เสนอโครงการฯ รวบรวม แผนงาน/โครงการ ส่งให้อ าเภอ เพื่อรวบรวมส่งให้

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณาอนุมัติโครงการ ใน

การนี ้กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 

 1. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการ จะต้องเป็นโครงการท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วหรือไม่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งแนว

ทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟู

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศแล้ว ดังนั้น ส าหรับการเสนอโครงการเบ้ืองต้น (Project 

Brief) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีเป็นโครงการท่ียังไม่ได้มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้

ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

(ก.บ.จ.) รับพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีเงื่อนไขวา่โครงการดังกล่าวต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ ใหเ้พิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน และเมื่อผ่านสภาฯ  

 แล้วให้แจ้ง ก.บ.จ. ทราบด้วย หากปรากฏว่าโครงการใดท่ีคณะกรรมการบริหารงาน

จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ไม่ได้รับความ

เห็นชอบจากสภาฯ ก็ใหน้ ารายการนั้นออกจากบัญชีโครงการ 

 2. กรณีอ าเภอเป็นหน่วยเสนอโครงการ การจัดท าข้อเสนอโครงการของอ าเภอให้

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณาว่าโครงการของ

อ าเภอมีความสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของพระราชก าหนดให้อ านาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 หรือไม่ 

หากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เห็นว่าถูกต้องตรงตาม

วัตถุประสงค์เกิดเป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนใหพ้ิจารณาก าหนดหน่วยรับงบประมาณ 

 

 



  ๗ 

 
ภายในจังหวัดท่ีมีภารกิจ อ านาจหน้าท่ีตรงกับกิจกรรมท่ีเสนอเพื่อให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ขอตั้งงบประมาณ และภารกิจ อ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานรับงบประมาณ

ต่อไป 

    เพื่อให้การด าเนินโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงขอใหด้ าเนินการตรวจสอบโครงการท่ีเสนอ 

หากไม่อยู่ในแผนพัฒนาต าบลให้จัดประชุมสภาฯ เพื่อเพิ่มเติมโครงการท่ีเสนอจังหวัด

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและส่งผลการพิจารณาของสภาฯ ให้อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ทราบ 

เพื่อใหค้ณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณา ท้ังนี้ หาก

ปรากฏวา่โครงการใดท่ี ก.บ.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแล้วแต่ไม่ได้รับเห็นชอบจาก

สภาฯ จังหวัดต้องน าออกจากบัญชีโครงการ  

    ดังนั้น เพื่อใหก้ารเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการภายใต้

กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรจึงมีเหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

    ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปแล้ว เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 เพื่อให้

องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนต าบลบ้านเพชร ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบ ในการ

จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจาก

เงินสะสมในส่วน ท่ีเกี่ ยวข้องนั้น  โดยมี ข้ันตอนการด าเนินการ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  

“ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับ

โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล และนโยบาย

กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วน

ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหง่พระราชบัญญัตสิาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า

สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ท้องถิ่นดังกล่าว” 

   โดยได้ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนท่ีสุด ท่ีชย 0017.2/ว

1494 ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบกับหนังสืออ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ท่ี ชย 

0518/ว1726 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเสนอโครงการภายใต้กรอบ

นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

 

 



๘ 

 

แผนงานรักษาความสงบภายใน รับผิดชอบโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ได้เสนอโครงการภายใต้กรอบ

โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ดังนี ้

โครงการที่ขอเพิ่มเติมแผน (โครงการเกินศักยภาพ)  

  ยุทธศาสตร์ท่ี 3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  จ านวน  ๑ โครงการ   ดังนี้ 

๑. ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  พ.ศ. 2563 ในการจัดซื้อรถบรรทุกส าหรับย่อยกิ่งไม้เพื่อ

การเกษตร จ านวน  1  คัน  งบประมาณ 7,500,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก

ส าหรับย่อยกิ่งไม้เพื่อการเกษตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่

น้อยกว่า 175 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งชุดถังบรรจุเศษกิ่งไม้ท่ีท าการย่อยแล้ว 

ปริมาตรความจุไม่นอ้ยกว่า 4.5 ลูกบาศก์เมตร  และมีช่องส าหรับใส่กิ่งไม้ หรือท่อนไม้

เพื่อการย่อยอยู่ด้านท้ายของตัวรถ อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) รวมงบประมาณท่ีจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3)   ท้ังสิ้น  ๗,500,000 บาท 

ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ได้พิจารณารายละเอียดตามเอกสารเล่มร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 

ท่ีได้แจกใหก้ับท่านสมาชิกฯ ทุกทา่นแล้วครับ  
 

นายพงศ์พิษณุ   อาบสุวรรณ์       -มีท่านใดมีข้อสงสัย หรือสอบถามในเรื่องของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   องค์การ     

รองประธานสภาฯ        บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) หรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม   -  ไม่มี    
 

นายพงศ์พิษณุ   อาบสุวรรณ์         -ขอมติท่ีประชุมสภาฯในการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การ 
รองประธานสภาฯ    บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี ๓) 
                                                  

ที่ประชุม   -   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  (๓๙ เสียง)    
 

นายพงศ์พิษณุ   อาบสุวรรณ์         ๕.๒  การโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ประจ าป ี ๒๕๖๓         

รองประธานสภาฯ    -ขอเชิญท่านนายก ได้ชีแ้จงรายละเอียด ใหส้มาชิกสภารับทราบ 
  

นายธีรวัจน์   ธรรมโสภารัตน์       -การโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปี ๒๕๖๓ สืบเนื่องจากใน 

นายก อบต.  การประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว คือสมัยสามัญท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓  ซึ่งทางคณะ   

ผู้บริหาร ได้มีการขออนุมัติจากสภาฯ  ในการพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน  

การจัดซือ้ครุภัณฑ์เพิ่มเติม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยวธิกีาร 

 

 



        ๙ 
 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อท่ี ๒๗ การโอน

งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

และเนื่องจากตามท่ีได้มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งทางสภาได้มีมติเห็นชอบใน

การอนุมัติเพิ่มเติมแผนเรียบร้อยแล้วนั้น  ในเรื่องของงบประมาณท่ีจะต้องน ามา

ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการโอนงบประมาณ  

เพื่อท่ีจะน ามาด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีตั้งข้ึนมาใหม่ ซึ่งท้ังนี้อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ

สภาฯ จึงขอน าเรียนท่านสมาชิกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๓  หมวดค่าครุภัณฑ์ ดังนี้ 

      แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

- หมวดค่าครุภัณฑ์   

- ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน    

  1. จัดซือ้เก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 4 ตัว เป็นเงิน 26,000 บาท เพื่อใช้ส าหรับ

การปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

(จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ

ส านักงบประมาณ) เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับรายการนี้ไว้ จึงขอ

โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ 

     แผนงานสาธารณสุข 

- หมวดค่าครุภัณฑ์ 

- ประเภทค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   

  1. จัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมี (แบบละอองฝอย ULV) จ านวน 2 เครื่อง เป็น

เงิน 190,000 บาท เพื่อใช้ส าหรับพ่นสารเคมีส าหรับก าจัดยุงและแมลงบินต่างๆ 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร ก าหนด) (จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มี

ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ) เนื่องจากไม่ได้ตั้ง

งบประมาณรายจ่ายส าหรับรายการนีไ้ว ้จึงขอโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ 

     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

- หมวดค่าครุภัณฑ์   

- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    

  1. จัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1* (จอแสดง

ภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้) จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท เพื่อให้ในการ

ปฏิบัติราชการ (ก าหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ เดือนมีนาคม 2562) เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับ

รายการนีไ้ว ้จึงขอโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่  

                               ซึ่งงบประมาณท่ีน ามาใช้ในการโอนครั้งนี้   เป็นงบประมาณท่ีเหลอืจากการจัดซือ้ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน (เวที) จ านวน  ๑๓๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณเหลือจากการ

ปรับปรุงอาคารชั้น ๒  จ านวน  ๒๓,๐๐๐ บาท  งบประมาณเหลือจากโครงการติดตั้ง

ไฟฟ้าส่องสวา่งภายในอาคารโดม จ านวน ๘๖,๐๐๐ บาท รวมทัง้สิน้ ๒๓๙,๓๐๐  บาท 

 



๑๐ 

 

นายพงศ์พิษณุ   อาบสุวรรณ์ - มีท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะสอบถาม ในเรื่องของการโอนงบประมาณหรือไม่ครับ   

รองประธานสภาฯ  
    

ที่ประชุม   -ไม่มี 
   
นายพงศ์พิษณุ   อาบสุวรรณ์   -ถ้าไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ ในการใหค้วามเห็นชอบการโอนงบประมาณ 

รองประธานสภาฯ     รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ประจ าปี  ๒๕๖๓       
 

ที่ประชุม   -มมีติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๓๙ เสียง) 

 

ระเบียบวาระที่ ๖                  ญัตติอื่นๆ 
 

นายพงศ์พิษณุ   อาบสุวรรณ์ -ในญัตตอ่ืินๆ  นีม้ีท่านใดมีเรื่องท่ีจะแจ้งใหท่ี้ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

รองประธานสภาฯ    
 

นางไพวรินทร์  ค าหงษา  - เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร    ท่านสมาชิกสภา    และผู้เข้าประชุม 

หัวหน้าส านักปลัด                  ทุกๆ ท่าน เนื่องด้วยงานสาธารณสุข มีเรื่องท่ีจะขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในต าบลบ้านเพชร ใหท่ี้ประชุมสภาได้รับทราบ ซึ่ง

ปัจจุบันสถานการณ์ของอ าเภอบ าเหน็จณรงค์มีแนวโน้มวา่วา่จะมีโรคไข้เลือดออก

ระบาดรุนแรง  โดยรายงานข้อมีสถิต ิณ วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓  ของท้ัง  ๖  

ต าบล  ดังนี ้ 

๑. ต าบลบ้านชวน           พบ    ๕    หมู่บ้าน   มีผู้ป่วย  จ านวน     ๙   ราย 

๒. ต าบลบ้านตาล            พบ    ๕    หมู่บ้าน   มีผู้ป่วย  จ านวน     ๙   ราย 

๓.ต าบลโคกเพชรพัฒนา   พบ    ๑    หมู่บ้าน   มีผู้ป่วย  จ านวน     ๑   ราย 

๔.ต าบลหัวทะเล             พบ    ๑    หมู่บ้าน   มีผู้ป่วย  จ านวน     ๓   ราย 

๕.ต าบลโคกเริงรมย์        พบ     ๓   หมู่บ้าน    มีผู้ป่วย  จ านวน     ๓   ราย 

๖.ต าบลบ้านเพชร           พบ     ๙   หมู่บ้าน    มีผู้ป่วย  จ านวน   ๑๗  ราย 

ซึ่งงานสาธารณสุขก็ขอประชาสัมพันธแ์นวทางป้องกันในเบ้ืองต้นให้ท่ีประชุมสภา

ได้รับทราบ เพื่อใหท่้านสมาชิกสภาทุกทา่นได้ประชาสัมพันธใ์หก้ับประชาชนใน

หมู่บ้านของตนเองได้รับทราบตามแนวทางการควบคุม ๓ ร  ๖ ป  ๑ ข ดังนี้ 

         ๓ ร คือ  –โรงเรือน   

          -โรงเรือน 

          -โรงพยาบาล 

    ๖ ป คือ  – ป้องกันไม่ให้ยุงกัด 

          -ปิดภาชนะไม่ให้ยุงวางไข่ 

          -เปลี่ยนน้ าในแจกันทุกๆ ๗  วัน 

          -ปล่อยปลาหางนกยูง 

          -ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้าน 

          -ปฏิบัติให้เป็นนิสัย 

    ๑ ข คือ  -ขัดภาชนะ (ถังน้ า) ใหส้ะอาด 



๑๑ 

 

ในส่วนนีท้าง อบต.บ้านเพชร  ได้ท าหนังสือประชาสัมพันธไ์ปส่งยัง ก านัน     

     ผู้ใหญ่บ้าน ในการประชาสัมพันธเ์สียงตามสายในหมู่บ้านแล้ว ในวันนีก้็ขอ   

     ประชาสัมพันธใ์หท่้านสมาชิกทุกทา่นได้รับทราบเพื่อการประชาสัมพันธต์่อไป 
 

นางสาวนริสรา  ภาษิต    - เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร    ท่านสมาชิกสภา    และผู้เข้าประชุม 

นักวิชาการสาธารณสุข                 ทุกๆ ท่าน เนื่องด้วยงานสาธารณสุข มีเรื่องท่ีจะขอแจ้งเพิ่มเติมอีกเรื่อง คือ เนื่องจาก 

เจ้าหนา้ท่ีสาธารณสุขได้เข้าประชุมร่วมกับงานควบคุมโรคของโรงพยาบาลบ าเหน็จ

ณรงค์  ซึ่งงานควบคุมโรคได้ก าหนดการออกประชาคมท่ีบ้านโคกแฝก หมู่ท่ี  ๑๒ 

ต าบลบ้านเพชร  ในวันนี้ โดยเริ่มเวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อ

ร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของหมู่บ้าน  โดยจะมี

เจ้าหนา้ท่ีจากทางอ าเภอฯ  เจ้าหนา้ท่ีสาธารณสุขอ าเภอฯ และเจ้าหน้าท่ีจากงาน

ควบคุมโรคโรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ ออกมาร่วมด้วย และในวันเสาร์ท่ี ๒๐ 

มิถุนายน เวลา  ๐๙.๐๐  น. ก็จะมีเจ้าหนา้ท่ีจากโรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ ร่วมกับ 

อ.ส.ม. ออกเดินส ารวจลูกน้ ายุงลายทุกครัวเรือน  และในช่วงบ่ายจะมีการพ่นหมอก

ควันแบบปูพรมท้ังหมู่บ้าน  จึงขอประชาสัมพันธใ์หทุ้กทา่นได้รับทราบค่ะ 
 

นายสามารถ  ทานสละ    - เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร    ท่านสมาชิกสภา    และผู้เข้าประชุม 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑                    ทุกๆ ท่าน ผมขอเสริมในเรื่องของการหยอดทรายอะเบท และตามท่ีผมได้เป็น อ.ส.ม. 

ของหมู่บ้านได้น าทรายอะเบทไปแจกและน าไปใส่ในถังน้ าใหก้ับชาวบ้านในหมู่บ้าน  

พบวา่ชาวบ้านบางครัวเรือนไม่ยอมใหใ้ส่ และขอเก็บไวใ้ส่เอง แต่ถึงเวลาแล้วไม่ยอมใส่

ทรายในถังน้ า ซึ่งผมคิดว่าจุดนีน้่าจะเป็นปัญหาท่ีอาจจะท าใหเ้กิดแหล่งเพาะพันธุ์

ยุงลาย ซึ่งอาจท าใหเ้กิดโรคไข้เลือดออกตามมาได้ครับ  
 

นายนิรันดร์  ไทยประสงค์   - ขอน าเรียนถึงคณะผู้บริหาร ในเรื่องของโครงการ หมูท่ี ๓ ตามท่ีมีโครงการขยายผิว 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓                   จราจร  ซึ่งทางผู้รับจ้างได้เข้าไปด าเนินการขุดท่อแล้ว  แต่พบว่าไม่มีการน าแผงกั้นไป 

ปิดกั้น   หรือมีการท าเครื่องหมายสัญลักษณ์ให้เห็นบริเวณท่ีท าการขุดท่อ  ซึ่งอาจจะ

ก่อใหเ้กิดอุบัติเหตุกับชาวบ้านท่ีสัญจรไป – มา และอาจจะได้รับอันตรายได้  เนื่องจาก

บริเวณนั้นเป็นทางต่างระดับ  จึงอยากจะให้ทาง อบต.ช่วยแจ้งผู้รับจ้างได้ด าเนินการ

น าอุปกรณ์แผงกั้นไปไวท่ี้จุดก่อสร้าง   เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อไปครับ 
 

นายสอง  ถาวรกาย   - เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร    ท่านสมาชิกสภา    และผู้เข้าประชุม  

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕                    ทุกๆ ท่าน ผมขอเสริมในเรื่องของการป้องกันโรคไข้เลือดออก  ผมอยากจะเสนอแนะ 

ใหม้ีการประชาสัมพันธแ์นวทางป้องกันโรคไข้เลือดออก ใหก้ับประชาชนในหมู่บ้านทุก

หมู่บ้านอย่างท่ัวถึง อาจจะโดยการประชาสัมพันธเ์สยีงตามสายภายในหมู่บ้าน  หรือ

จัดใหผู้้น าหมู่บ้าน ร่วมกับ อสม.ของหมู่บ้าน ได้ออกไปตรวจลูกน้ ายุงลายอย่าง

สม่ าเสมอ และออกไปใหค้วามรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านถึงวธิกีารป้องกัน และการ

ปฏิบัติอย่างถูกต้องในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นการป้องกันได้

ในระดับหนึ่งครับ 

 



๑๒ 
 

 

นายพงศ์พษิณุ    อาบสุวรรณ์   -  มีสมาชิกท่านใดจะชีแ้จงเพิม่เติมอีกหรือไม่  

รองประธานสภาฯ 

 

ที่ประชุม                                   -  ไม่ม ี

 

นายพงศ์พิษณุ    อาบสุวรรณ์   -ถ้าไม่มี  โอกาสนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีเข้า   

รองประธานสภาฯ                        ร่วมประชุมในวันนี ้  และขอปิดการประชุม          

                                                  

                     

ปดิการประชุมเวลา  ๑๓.๓๐   น. 

 

 

 

 

           ศุภชัย    ชาญวิจติร 

                 (นายศุภชัย    ชาญวิจติร)  ผู้จดรายงานการประชุม 

                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

       

                       พงศพ์ิษณุ    อาบสุวรรณ์ 

                                    (นายพงศพ์ิษณุ    อาบสุวรรณ์)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

                  (ลงชื่อ).....................................................                          (ลงชื่อ)................................................. 

                            (นางสาวศรุวรรณ   มิตรขุนทด)                                          (นายอดิศักดิ์     บัณฑิต) 

                             สมาชิก อบต. หมู่ท่ี ๓                                                       สมาชิก อบต.หมู่ท่ี  ๔ 

 

                   (ลงชื่อ).....................................................                       (ลงชื่อ).................................................. 

                             (นางสาวบ าเพ็ญ   เถาจัตุรัส)                                        (นางสาวพรพรรณ  เชื่อมขุนทด)   

                                สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๒๒                                                  สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๒๒ 

 

                                             

                                                   (ลงชื่อ)...................................................   

                                                             (นางสาวเสาวนีย์   ศรีประเทศ) 

                                                                  สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๑๔ 

 

 

 
     -รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร     สมัยวสิามัญ สมัยที่  ๒  คร้ังที่  ๒              

    ประจ าป ี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันศุกร์ที่   ๑๙  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓      สภาองค์การบริหารส่วนต าบล    

    บ้านเพชร  ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว    ในสมัย.............................ที่.................คร้ังที่....................    

    ประจ าป.ี..................... เมื่อวัน.........................ที่..........เดือน.................................พ.ศ.......................... 

 

 

 

     (ลงชื่อ) 

                (นายวัชพงษ ์  เชื่อมขุนทด) 

                                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 

 

 
 

                    

 
 



 
 
 


