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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
สมัยสามัญที่  2  ครั้งที่  ๑/๒๕61 

วันที่  25   เมษายน  ๒๕61 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

 

ผู้มาประชุม 
๑.  นายสอาด  ส่างแป่     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
2.  นายพิชาญ    ปัญญามงคล    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๑ 
3.  นายศรีพัน    นันทา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๑ 
4.  นายจ านง  ศิริ      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๒ 
5.  นายนพรัตน์  มอยเรือน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  2 
6.  นายสมฤทธิ์     ค ามา                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๓ 
7.  นายอดิศร              สุขสวัสดีชีวิน                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๓ 
8.  นายประหยัด   บุญธรรม     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๔ 
9.   นายศรีโทน         วียะ                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๔ 
10. นายอมรศักดิ์          เบญจพลาภรณ์           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  5 
11. นายประสิทธิ์    กันธิยะ                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  6 
๑2. นายรังสรรค์      กันธิยะ                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๗ 
๑3. นายวุฒิพงศ์           พิทักษ์กุลชล      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  7 
๑4. นางวาริน             บุญมานันท์          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  8 
๑5. นายอนัน              ขอดค า                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๙ 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นายณพลเดช  ปันเรือน                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
2.   นายอมร  ตาเป็ง    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
3.  นางอุบลรัตน์    มูลประเสริฐ                        รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
4.  นายองอาจ  นิลสุวรรณ                       ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
5.  นายสานิต  เสริมเกษม                               ผู้อ านวยการกองช่าง 
6.  นางสาวภัทราวรรณ  ต่ าแก้ว                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7.  นางสาวพิมพ์ภินันท์  อพันลิขิต                     เจ้าพนักงานธุรการ 
8.  นายศตวรรษ  กุณนา    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ระเบียบวาระท่ี  1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
                    กล่าวสวสัดี ท่านผู้บริหาร สมาชิก อบต.บ้านกาด และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  วันนี้ประชุม
สภา สมัยสามัญท่ี  2  ครั้งที่  ๑/๒๕61 มีทั้งหมด  10  วาระ  และแจ้งว่ามีสมาชิก อบต.บ้านกาด ลา 1 ราย 
คือ นายนิกร  บุญสุวรรณ์ สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5 ขาด 1 ราย คือ นายศุภโชค  ประไพวรรณ สมาชิกสภา
อบต. หมู่ 6 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองการประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครัง้ท่ี 1/2561  
นายจ านง ศิริ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ท าหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว  
อ่านบันทึกรายงานการประชุม   สมัยสามัญท่ี  1  ครั้งที่  ๑/๒๕61 วันที่  21   กุมภาพันธ์  ๒๕61ให้สมาชิก
ได้รับทราบ และได้สอบถามทางสมาชิกท่านใดจะให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ และ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ขอถอดญัตติ 
วาระท่ี 4   มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  ๑  เสียง ลา 1  ขาด 1  
 

 
ระเบียบวาระท่ี   3     รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนต าบล 
                            บ้านกาด ครั้งท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน :  นางสาวภัทราวรรณ  ต่ าแก้ว  

  กล่าวสวัสดีประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ส าหรับรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือน
ตุลาคม 2561)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 2 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13  โดยจะแยกเป็นส่วนที่ 1  เป็นบทน า ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและแนวทางการพัฒนา  ส่วนที่ 3 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ส่วนที่ 4 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา  ส่วนที่ 5 ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ขอให้สมาชิก
ทุกท่านได้ดูตามเอกสารที่ได้แจกไป และจะขอสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและแหล่งน้ า 

- - - -  

 

 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - -  

การพัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

12 339,062.00 12 915,618.36 

 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 1 120,000.00 3 120,000.00 

 การพัฒนาด้านสังคม 3 2,462,000.00 4 2,462,000.00 

 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 29,500.00 2 29,500.00 

 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

4 65,900.00 17 65,900.00 

 รวม 23 3,016,462.00 23 3,016,462.00  

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี   4     พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 1 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนน พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 8 หมู่ 1 ปริมาณงาน 
     กว้าง   3.00 เมตร  ยาว  730  เมตร งบประมาณ 1,800,000 บาท 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด :  นายณพลเดช  ปันเรือน  

การจ่ายขาดเงินสะสม โครงการพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 8 หมู่ 1  สืบเนื่องจาก 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญกับโครงการที่สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และด าเนินนโยบายส าคัญ
เร่งด่วนของรัฐบาล เช่น การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนโดยใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบจึงขออนุมัติจากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด เพ่ือด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนโดย
ใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบ 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 
8 หมู่ 1 ปริมาณงานกว้าง   3.00 เมตร  ยาว  730  เมตร งบประมาณ 1,800,000 บาท จ านวน ๑1  
เสียง  ไม่เห็นชอบ 1   ลา  1  เสียง ขาด 1 เสียง งด 2 เสยีง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด หมู่ที่ 9  :  นายอนัน  ขอดค า 

มีมติเห็นชอบด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แต่ไม่เห็นชอบให้ด าเนินการก่อสร้างตามโครงการ
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 8 หมู่ 1 ปริมาณงานกว้าง   3.00 เมตร  ยาว  730  เมตร 
งบประมาณ 1,800,000 บาท  
 
ระเบียบวาระท่ี   5     พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 8 โครงการ รายละเอียดดังนี้  
                            (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) 

โดยพิจารณาทีละ โครงการ โดยดูตามเอกสารที่ได้แจกไป ดังนี้ 
1. โครงการขยายและปรับปรุงระบบไฟฟ้า งบประมาณ 200,000 บาท 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายและ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า งบประมาณ  200,000 บาท จ านวน ๑3  เสียง ลา 1 
เสียง ขาด 1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ซอยหน้าศูนย์ OTOP) ระยะทางประมาณ 300 ม. 
งบประมาณ 200,000 บาท 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายเขตไฟฟ้า 
(ซอยหน้าศูนย์ OTOP) ระยะทางประมาณ 300 ม. งบประมาณ  200,000 
บาท จ านวน ๑3  เสียง ลา 1 เสียง ขาด 1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

3. โครงการขยายสะพาน ซอย 3 กว้างเพิ่ม 2 ม. ยาวเพ่ิม 2 ม. งบประมาณ 
200,000 บาท 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายสะพาน 
ซอย 3 กว้างเพ่ิม 2 ม. ยาวเพ่ิม 2 ม. งบประมาณ  200,000 บาท  
จ านวน ๑3  เสียง ลา 1 เสียง ขาด 1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 

4. โครงการขยายเขตไหล่ทาง ซอย 2 ประมาณ 150 ม. งบประมาณ 200,000 
บาท 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายเขตไหล่
ทาง ซอย 2 ประมาณ 150 ม. งบประมาณ  200,000 บาท จ านวน ๑3  
เสียง ลา 1 เสียง ขาด 1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่บ้าน (บ้านตก) งบประมาณ 200,000 บาท 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลาหมู่บ้าน (บ้านตก) งบประมาณ  200,000 บาท จ านวน ๑3  
เสียง ลา 1 เสียง ขาด 1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

6. โครงการปรับปรุงผิวจราจร Over Lay สายทางวัดป่าแดด-ทุ่งสะโตก งบประมาณ 
200,000 บาท 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงผิว
จราจร Over Lay สายทางวัดป่าแดด-ทุ่งสะโตก จ านวน ๑3  เสียง ลา 1 เสียง 
ขาด 1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

7. โครงการซ่อมแซมถนนสายป่าช้าบ้านริมวาง งบประมาณ 200,000 บาท 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนน
สายป่าช้าบ้านริมวาง จ านวน ๑3  เสียง ลา 1 เสียง ขาด 1 เสียง งดออกเสียง 1 
เสียง 

8. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า ซอยข้างศาลาอเนกประสงค์ ระยะทางประมาณ 
120 ม. งบประมาณ 200,000 บาท 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ า ซอยข้างศาลาอเนกประสงค์ ระยะทางประมาณ 120 ม.  จ านวน ๑3  
เสียง ลา 1 เสียง ขาด 1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี   6     พิจารณาคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด : นายสะอาด  ส่างแป่ 
  การพิจารณาคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดใหม่ สืบเนื่องจาก 
นายวุฒิพงษ์  พิทักษ์กุลชล สมาชิกสภา อบต.บ้านกาด หมู่ที่ 7 ลาออก และเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
สภา อบต.บ้านกาด อีกต าแหน่งหนึ่ง ท าให้ต้องพิจารณาคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
กาดใหม่ ขอให้สมาชิกฯทุกท่านเสนอชื่อ และผู้รับรองจ านวน 2 ท่านครับ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด หมู่ที่ 2  :  นายนพรัตน์  มอยเรือน  
  ขอเสนอนายพิชาญ  ปัญญามงคล สมาชิกสภา อบต.บ้านกาด หมู่ที่ 1 
           ผู้รับรอง  1.  นายจ านง  ศิริ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 

   2.  นายสมฤทธิ์  ค ามา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายพิชาญ  ปัญญามงคล สมาชิกสภา อบต.บ้านกาด หมู่ที่ 1 
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา อบต.บ้านกาด  จ านวน ๑3  เสียง ลา 1 เสียง ขาด 1 เสียง งดออกเสียง 1 
เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  7    การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน :  นางสาวภัทราวรรณ  ต่ าแก้ว 
  สืบเนื่องจากนายวุฒิพงษ์  พิทักษ์กุลชล สมาชิกสภา อบต.บ้านกาด หมู่ที่ 7 ลาออก และ
เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด อีกต าแหน่ง
หนึ่ง ท าให้ต้องคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดใหม่ ขอให้สมาชิก
ทุกท่านเสนอชื่อ และผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ค่ะ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด หมู่ที่ 1  :  นายพิชาญ  ปัญญามงคล  
ขอเสนอนายนพรัตน์  มอยเรือน สมาชิกสภา อบต.บ้านกาด หมู่ที่ 2 
           ผู้รับรอง  1.  นายจ านง  ศิริ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 

   2.  นายศรีพัน  นันทา  สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1 



~ ๖ ~ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให ้นายนพรัตน์  มอยเรือน สมาชิกสภา อบต.บ้านกาด หมู่ที่ 2 ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด จ านวน ๑3  เสียง ลา 1 
เสียง ขาด 1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 8   แนะน าข้าราชการบรรจุใหม่ 

- แนะน าข้าราชการบรรจุใหม่  นายศษวรรณ  กุณนา   
ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยปฏิบัติงาน สังกัด ส านักปลัด  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 9     กระทู้ถาม 
                                    - 
ระเบียบวาระท่ี  10    เรื่องอ่ืน ๆ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด : นายณพลเดช  ปันเรือน กล่าวสวัสดีกับสมาชิก อบต.    ทุกท่าน 
ท่านผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  

1.  เรื่องร้องเรียนเรื่องขี้หมู ( แจ้งให้นายดุสิต  ศรีวราห์ ประชาชนในพื้นท่ีบ้านปงหมู่ 9  ไปถ่ายรูปมา
ปรากฏว่าเป็นซากแมว)  ซึ่งได้รายงานให้ก านันต าบลบ้านกาด ทราบเรียบร้อย และได้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องนี้ต่อไป 

2. เรื่องการร้องเรียนช่วยความเดือดร้อน ยึดถือระเบียบกฎหมาย ของอปท.ใช้กฎหมายเดียวกันและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. การซ่อมแซมไฟฟ้า ในหมู่บ้าน (เขียนค าร้อง + ออกตรวจ + ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป) 
 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ 
 

ประธานสภา อบต.บ้านกาด  :  นายสอาด  ส่างแป่  
  ไม่ทราบว่าสมาชิกฯท่านใดมีเรื่องสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมในวันนี้ และ
ขอบคุณสมาชิกฯทุกท่าน ท่านผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ในการเข้าประชุมในครั้งนี้ 
 
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๒.15  น.                                 
                                                                                                      
 
                                 (ลงชื่อ)                                        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                  (นายพิชาญ  ปัญญามงคล) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด   
  
 
                                      (ลงชื่อ                                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                  (นายจ านง   ศิร)ิ 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด   



~ ๗ ~ 
 

  
 
 
 
 

                                      (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นางวาริน   บุญมานันท์) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด   
 
 
 
 

                                      (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
                                                (นายศภุโชค   ประไพวรรณ) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
  
 
 

                                      (ลงชื่อ)                                       
                                                     (นายสอาด  ส่างแป่)     ผู้รับรองรายงานการประชุม                                                 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด   
 
 
 
 
 
 
 


