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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
สมัยวิสามัญท่ี  1  ครั้งที่  ๑/๒๕61 

วันที่  18   กรกฎาคม  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. นายนิกร    บุญสุวรรณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  5 
10. นายประสิทธิ์    กันธิยะ                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  6 
11. นายศุภโชค            ประไพวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  6 
๑2. นางวาริน             บุญมานันท์          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  8 
๑3. นายอนัน              ขอดค า                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๙ 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นายณพลเดช  ปันเรือน                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
2.   นายอมร  ตาเป็ง    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
3.  นายอุ่นเรือน  มานิ่ม                                  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
4.  นายองอาจ  นิลสุวรรณ                       ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
5.  นายสานิต  เสริมเกษม                               ผู้อ านวยการกองช่าง 
6.  นางสาวภัทราวรรณ  ต่ าแก้ว                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7.  นางเบญจมาภรณ์  เตจ๊สา   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
7.  นางสาวพิมพ์ภินันท์  อพันลิขิต                     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
                    กล่าวสวสัดี ท่านผู้บริหาร สมาชิก อบต.บ้านกาด และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  วันนี้ประชุม
สภา สมัยวสิามัญที่ 1 ครั้งที่ ๑/๒๕61 มีทั้งหมด 8 วาระ และแจ้งว่ามีสมาชิก อบต.บ้านกาด ขาด 3 ราย คือ 
นายศรีโทน  วียะ สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4  นายอมรศักดิ์ เบญพลากรณ์ สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6 นายรังสรรค์  
กันธิยะ สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7   
มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๒    รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี 1 ครั้งที่  1/๒๕61 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่ 
  แจ้งให้ยกเลิกระเบียบวาระที่ 4 และระเบียบวาระที่ 5 สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ ๑/๒๕61 
เมื่อวันที่ 18  กรกฎาคม ๒๕61 ที่ผ่านมา   เนื่องจากยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาการประชุมประชาคมระดับ
ต าบลและผ่านการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
เลขาสภา อบต.บ้านกาด : นายพิชาญ  ปัญญามงคล  
  อ่านบันทึกรายงานการประชุม   สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ ๑/๒๕61 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
๒๕61  ให้สมาชิกได้รับทราบ และได้สอบถามทางสมาชิกท่านใดจะให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  ๑2  เสียง งดออกเสียง  1 เสียง ขาด 3 
เสียง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด หมู่ที่ 9 : นายอนัน  ขอดค า 
  มีมติไม่รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 10 ข้อที่ 1 
 
ระเบียบวาระท่ี   3   พิจารณาร่างแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564                            
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน :  นางสาวภัทราวรรณ  ต่ าแก้ว 
  กล่าวสวัสดีประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.บ้านกาดทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 3 นี้จะ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) การเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) ซึ่งได้แจกเอกสารให้กับสมาชิกฯทุก
ท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว ในที่นี้เราจะพิจารณาในส่วนของบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ส่วน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดจะมีอยู่ 7 ยุทธศาสตร์เหมือนทุกปีท่ีผ่านมา โครงการที่น ามาบรรจุแต่
ละโครงการ จะแบ่งออกเป็น แบบ ผ.01 – ผ.08  โดยโครงการที่น ามาบรรจุไว้ใน ผ. ต่างๆนั้น ผ่านการ
ประชาคมระดับหมู่บ้านมาแล้วตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยโครงการที่น ามา
บรรจุไว้ในแผนครั้งนี้ เป็นโครงการใหม่ ส าหรับโครงการที่ได้บรรจุไว้ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ครั้งนี ้หากมี
โครงการใดที่ท่านสมาชิกฯทุกท่าน ตรวจดูแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือต้องการแก้ไขในส่วนใด แจ้งได้ค่ะ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) การเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด จ านวน 13 เสียง (รวมประธานสภา) ขาด 3 เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด หมู่ที่ 9 : นายอนัน  ขอดค า 
  มีมติไม่เห็นชอบโครงการก่อสร้างถนน พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ปางเติม 
1 โครงการ  
 
ระเบียบวาระท่ี   4     พิจารณาเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  
                            จ านวน 1 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

โครงการปรับปรุงพ้ืนทางด้วยลูกรังและหินคลุก บริเวณล าเหมืองป่าคา 
บ้านน้ าต้น ม.6 เชื่อม ม.8  
ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 2.00 เมตร  ยาว  112  เมตร 
               ช่วงที่ 2 กว้าง  2.50 เมตร ยาว    90 เมตร 
งบประมาณ เดิม 79,600  บาท 
               ใหม่ 147,700 บาท 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด หมู่ที่ 6 : นายศุภโชค  ประไพวรรณ   
ขอเพ่ิมระเบียบวาระท่ี 4 คือครั้งแรกบริเวณนั้นเป็นล าเหมืองทางลูกรังผมได้พาผู้รับเหมาเข้าไปดูปรากฏว่าท า
ไม่ได้ จึงต้องขอเพ่ิมงบประมาณในส่วนนี้เพื่อเชื่อมถนน เพื่อให้ชาวบ้านใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพ่ิมวงเงินงบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงพื้นทางด้วยลูกรัง
และหินคลุก บริเวณล าเหมืองป่าคาบ้านน้ าต้น ม.6 เชื่อม ม.8  

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 2.00 เมตร  ยาว  112  เมตร 
               ช่วงที่ 2 กว้าง  2.50 เมตร ยาว    90 เมตร 
งบประมาณ เดิม 79,600  บาท  เป็น 147,700 บาท 

จ านวน 13 เสียง (รวมประธานสภา) งด 1 เสียง ขาด 3 เสยีง 
 
ระเบียบวาระท่ี   5     ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ เพื่อจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า  
                            จ านวนเงิน 150,000 บาท 

  - จากงบบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
    งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 
    อันเป็นประโยชน์ แก่ อปท. เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ 
    พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษตั้งไว้ 236,030 บาท ขอโอนลด 
    เพ่ือจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นเงิน 80,000  บาท  
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  -  จากงบบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
    งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 
    อันเป็นประโยชน์ แก่ อปท. เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ 
    พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษตั้งไว้ 95,820 บาท ขอโอนลด 
    เพ่ือจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นเงิน 70,000  บาท  

นายกองค์การบริการส่วนต าบลบ้านกาด : นายณพลเดช  ปันเรือน 
  ชี้แจง เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด เดิมทีแล้วหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้ในอบต.บ้านกาดมี
ขนาดกระแสไฟฟ้า 50 แอมป์ ซึ่งไม่พอต่อการใช้งานในส านักงานและระยะเวลาการใช้งานนานหลายปีแล้ว 
จึงท าให้เกิดปัญหาหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดในครั้งนี ้ ทางอบต.ได้ประสานให้การไฟฟ้าเข้ามาดู แล้วท าการแก้ไข
เบื้องต้นโดยการให้ยืมหม้อแปลงไฟฟ้าของการไฟฟ้ามาใช้ชั่วคราวก่อนโดยมี ค่าเช่าเดือนละ 15,000 บาท 
เดือนถัดไป    5,000 บาท และทางการไฟฟ้าได้เสนอราคามาในการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ราคา 
150,000 บาท   
มติที่ประชุม เห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ เพ่ือจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จ านวนเงิน       
150,000 บาท    
                            - จากงบบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

    งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 
    อันเป็นประโยชน์ แก่ อปท. เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ 
    พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษตั้งไว้ 236,030 บาท ขอโอนลด 
    เพ่ือจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นเงิน 80,000  บาท  
  -  จากงบบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
    งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 
    อันเป็นประโยขน์ แก่ อปท. เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ 
    พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษตั้งไว้ 95,820 บาท ขอโอนลด 
    เพ่ือจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นเงิน 70,000  บาท  

จ านวน 13 เสียง (รวมประธานสภา) งด 1 เสียง ขาด 3 เสยีง 
 
ระเบียบวาระท่ี   6     แนะน าข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ 

- แนะน าข้าราชการ ที่โอนย้ายมาใหม่  นางเบญจมาภรณ์  เตจ๊ะสา  
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

                          สังกัด ส านักปลัด โอนย้ายมาจาก เทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน  
 
ระเบียบวาระท่ี   7     กระทู้ถาม 

- ไม่มี  - 
 
 
                                                                                             /5.  ระเบียบวาระท่ี 8 …. 
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ระเบียบวาระท่ี   8    เรื่องอ่ืนๆ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด : นายณพลเดช  ปันเรือน  
กล่าวสวัสดีกับสมาชิก อบต.    ทุกท่าน ท่านผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมมีเรื่องจะปรึกษาหารือและขอ
ความร่วมมือทุกท่าน  

1.  การด าเนินการการคัดแยกขยะในชุมชน ซึ่งผมได้ปรึกษาหารือกับก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านท า
ข้อตกลงด าเนินการขับเคลื่อนการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ทางส านักปลัดฯ ได้ท าหนังสือแบบแจ้ง
รายชื่อคณะกรรมการโครงการคัดแยกขยะชุมชน (แต่งตั้งคณะกรรมการฯ) และใบสมัครสมาชิก
โครงการคัดแยกขยะชุมชน ให้ทางผู้น าชุมชน และขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน 
ขับเคลื่อนโครงการคัดแยกขยะไปพร้อมกัน 

2. อบต.บ้านกาด ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมจดักิจกรรมตามโครงการจิตอาสา  “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” 
กิจกรรมพัฒนาสาธารณะประโยชน์พ้ืนที่ต าบลบ้านกาด ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม  2561   
ขอเลื่อนก าหนดการ เป็น วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 พร้อมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ขอความร่วมมือท่านสมาชิก สภาอบต. ทุกท่านเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมเพรียงกัน 

 ผู้อ านวยการกองการศึกษา : นายองอาจ  นิลสุวรรณ   
กล่าวสวัสดีสมาชิกสภา อบต.บ้านกาด ทุกท่าน ท่านผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ 
เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 2561 ร่วมกันน าต้นเทียนพรรษาพร้อมทั้งเครื่องจตุปัจจัยไทย
ธรรม ถวายวัดจ านวน 9 วัดในอ าเภอแม่วาง ในวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 
 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  :  นายสอาด  ส่างแป่  
  ไม่ทราบว่าสมาชิกฯท่านใดมีเรื่องสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมในวันนี้ และ
ขอบคุณสมาชิกฯทุกท่าน ท่านผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ในการเข้าประชุมในครั้งนี้ 
 
ปิดประชุมเวลา   ๑1. 50 น.                                 
                                                                                                      
 
                                 (ลงชื่อ)                                        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                  (นายพิชาญ  ปัญญามงคล) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด   
  
 
                                      (ลงชื่อ                                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                  (นายจ านง   ศิริ) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด   
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                                      (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นางวาริน   บุญมานันท์) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด   
 
 
 
 

                                      (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
                                                (นายศุภโชค   ประไพวรรณ) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
  
 
 

                                      (ลงชื่อ)                                       
                                                     (นายสอาด  ส่างแป่)     ผู้รับรองรายงานการประชุม                                                 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด   
 
 
 
 
 
 
 


