
        

 
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

สมัยวิสามัญที่  ๑   ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

วันศุกร์ ที่  ๑๔  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ชั้น  ๒ 

     

ผู้เข้าประชุม   ๔๐  คน 

ผู้ไม่เข้าประชุม ๕  คน         

เปิดการประชุมเวลา   ๑๐.๐๐   น. 

ล าดับที ่ 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           ชาตเผอืก สมาชิก อบต. สามารถ              ชาติเผอืก  

๗ นายนิรันต์   ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. นิรันต์                 ไทยประสงค์  

๘ นางสาวศรุวรรณ มิตรขุนทด สมาชิก  อบต. ศรุวรรณ             มิตรขุนทด   

๙ นายอดิศักดิ์           บัณฑติ สมาชิก  อบต. อดิศักดิ์               บัณฑติ  

๑๐ นายสอง   ถาวรกาย สมาชิก อบต. สอง                   ถาวรกาย  

๑๑ นายช่อ   ปูนสันเทียะ สมาชิก อบต. ช่อ                     ปูนสันเทียะ  

๑๒ นายบาง   เฝ้าหนองดู่ สมาชิก อบต. บาง                   เฝ้าหนองดู่  

๑๓ นายสมนิด                    ค าศรี สมาชิก อบต. สมนิด                 ค าศรี  

๑๔ นายส าราญ   ศรทีอง สมาชิก  อบต. ส าราญ               ศรทีอง  

๑๕ นายไพศาล   ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. ไพศาล                ไทยประสงค์  

๑๖ นายแดง   งมิขุนทด สมาชิก อบต. แดง                    งมิขุนทด  

๑๗ นายสังวร                เคยพุดซา สมาชิก อบต. สังวร                  เคยพุดซา  

๑๘ นายจวน   เชื่อมขุนทด สมาชิก อบต. จวน                   เชื่อมขุนทด   

๑๙ นายหนม   จูงจติร์ สมาชิก อบต. หนม                   จูงจิตร์  

๒๐ นายประชุม   พบขุนทด สมาชิก อบต. ประชุม                พบขุนทด  

๒๑ นายมานะ                     อุไรพันธ์ สมาชิก  อบต. มานะ                  อุไรพันธ์  



 ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๒๒ นายพนม พิมพ์จัตุรัส สมาชิก อบต. พนม                  พิมพ์จัตุรัส  

๒๓ นายหลึ่ม น้อยสุวรรณ์ สมาชิก อบต. หลึ่ม                  น้อยสุวรรณ์  

๒๔ นายวิวัฒน์ ชาตะรักษ์ สมาชิก อบต. วิวัฒน ์               ชาตะรักษ์   

๒๕ นายพิทักษ์           มีชัย สมาชิก อบต. พิทักษ์                มชัีย  

๒๖ นายส ารวม พรีพรม สมาชิก  อบต. ส ารวม                พรีพรม  

๒๗ นายเดชา           เฝา้หนองดู่ สมาชิก อบต. เดชา                   เฝา้หนองดู่  

๒๘ นายฉลอง            ส าราญโคกสูง สมาชิก อบต. ฉลอง                 ส าราญโคกสูง  

๒๙ นายปรีชา จติเพชรสกุล สมาชิก  อบต. ปรีชา                  จิตเพชรสกุล  

๓๐ นายฉลอง ทิพย์ประทุม สมาชิก อบต. ฉลอง                  ทิพย์ประทุม  

๓๑ นายอ้อน             พันธ์มณ ี สมาชิก อบต. อ้อน                    พันธ์มณี  

๓๒ นายไมตร ี           กอสินทวี สมาชิก อบต. ไมตรี                   กอสินทวี  

๓๓ นายปิยะ เพียกขุนทด สมาชิก อบต. ปิยะ                     เพียกขุนทด  

๓๔ นายสมุย อาบสุวรรณ์ สมาชิก อบต. สมุย                     อาบสุวรรณ์  

๓๕ นางฐาปนีย์ แซ่เจียม สมาชิก อบต. ฐาปนีย์                 แซ่เจียม  

๓๖ นายบุญเรอืง พุหมื่นไวย สมาชิก  อบต. บุญเรอืง               พุหมื่นไวย  

๓๗ นางสาวพรพรรณ เชื่อมขุนทด สมาชิก  อบต. พรพรรณ              เชื่อมขุนทด  

๓๘ นางสาวบ าเพ็ญ    เถาจัตุรัส สมาชิก อบต. บ าเพ็ญ                 เถาจัตุรัส  

๓๙ นายสมบูรณ์   พรมทอง สมาชิก อบต. สมบูรณ์                พรมทอง  

๔๐ นายแอ๊ด             มูลขุนทด สมาชิก อบต. แอด๊                     มูลขุนทด  

๔๑ นายศุภชัย ชาญวิจิตร เลขานุการสภาฯ ศุภชัย                   ชาญวิจติร  



 

                      ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

ผู้ไม่เข้าประชุม   ๕    คน 

ล าดับ

ที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางเสียงพิณ                แถวประภัย สมาชิก อบต. เสียงพิณ        แถวประภัย ลา 

๒ นางสาวเสาวนีย์      ศรปีระเทศ สมาชิก อบต. เสาวนีย์          ศรปีระเทศ ลา 

๓ นายสุวรรณ์ ทองรักษ์ สมาชิก อบต. สุวรรณ์          ทองรักษ์ ลา 

๔ นายมานะ พาขุนทด สมาชิก อบต. มานะ             พาขุนทด   ลา 

๕ นายสมมิตร อาบสุวรรณ์ สมาชิก อบต. สมมติร           อาบสุวรรณ์ ลา 

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๒ คน    

ล าดับ

ที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายธีรวัจน ์ ธรรมโสภารัตน์ นายก อบต. ธีรวัจน ์              ธรรมโสภารัตน์   

๒ นายประดิษฐ์                ป่ินสังข์ รองนายก อบต. ประดิษฐ์             ป่ินสังข ์  

๓ นายอนุวัฒน ์ ไทยประสงค์ รองนายก อบต. อนุวัฒน์              ไทยประสงค์  

๔ นายวิเชยีร               อาบสุวรรณ์ เลขานุการสภาฯ วเิชยีร                 อาบสุวรรณ์  

๕ นายเงิน เทียวประสงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง เงิน                     เทียวประสงค์  

๖ นางปรัชญาภรณ์          มังกร ผู้อ านวยการกองคลัง ปรัชญาภรณ์         มังกร  

๗ นางไพวรินทร์     ค าหงษา หัวหน้าส านักปลัด ไพวรินทร์             ค าหงษา  

๘ นางอักษราภัคร์            พงษ์สุวรรณ ผู้อ านวยการกองสวัสดกิารฯ อักษราภัคร์           พงษส์ุวรรณ  

๙ นางทิพยวรรณ ชาญวจิิตร นักจัดการงานท่ัวไป ทิพยวรรณ            ชาญวจิิตร  

๑๐ นางสาวเบ็ญจมาศ         ตอพันดุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เบ็ญจมาศ             ตอพันดุง  

๑๑ นางลักษิกา                     แจ่มใส ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ ลักษกิา                 แจ่มใส  

๑๒ นายเจตน ์ ปัดภัย คนงานท่ัวไป เจตน ์                   ปัดภัย  



 

๔ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

                         

     เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร    ได้ตรวจนับรายช่ือสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมปรากฏว่า   มี

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  ๔๐  คน  จาก  ๔๕  คน   ลา  ๕ คน   ปรากฏว่าจ านวนสมาชกิเกนิกึ่งหน่ึงของผู้เข้าร่วมประชุม จึงให้

สัญญาณเรียกเขา้ห้องประชุม   ตอ่จากนัน้จึงเรียนเชญิท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูป-เทียน บูชาพระรตันตรัย   พร้อมกล่าวเปิด

ประชุมต่อไป 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด             –  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาฯ  สมัยวสิามัญท่ี ๑    

ประธานสภาฯ                                ครัง้ท่ี ๑   ประจ าป ี  ๒๕๖๒   ครับ                       

                                                                

ระเบียบวาระที่ ๑           เรื่องประธานแจ้งใหท้ราบ 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด   - เร่ืองแจ้งเพื่อทราบน้ี  ขอเชิญท่านนายก ไดแ้จ้งตอ่ท่ีประชุม    

ประธานสภาฯ                            
 

นายธีรวัจน์   ธรรมโสภารัตน ์      -  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชกิสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น ด้วยมี 

นายก อบต.              เร่ืองท่ีจะแจ้งตอ่ท่ีประชุมให้รับทราบ     เนื่องจากได้รับการประสานจากทา่น 

สัมฤทธ์ิ  แทนทรัพย์  ส.ส.ชัยภูมิ เขต ๓  วา่ถ้าหากในพืน้ท่ี ในหมู่บ้านภายในเขตต าบล

บ้านเพชร มปีระชาชนท่ีเสียชีวติ หรือบ้านไหนท่ีมีการจัดงานศพ ขอให้แจ้งให้ทราบ 

เพื่อท่ีจะได้น าพวงหรีดมาแสดงความเสียใจใหก้ับทางเจ้าภาพ ซึ่งก็ขอฝากประชาสัมพันธ์

ให้ทุกทา่นทราบ โดยท่านสามารถแจ้งผ่านมาทางนายกได้เลย เพื่อท่ีจะได้มีการ

ประสานงานในสว่นน้ีให้ต่อไป  

เร่ืองท่ีสอง  ตามท่ี อบต.บ้านเพชร   ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน   เฉพาะกจิ  

การด าเนนิการซ่อมแซมถนนสายบ้านเพชรส าโรง – โนนทองหลาง  และ สายบ้านทองค า

พงิ – หนองกก ท าให้ยังมเีงินเหลอืจ่าย ซึ่งกไ็ด้มีการขออนุมัตเิงินเหลอืจ่าย โดยได้รับการ

อนุมัตจิากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูม ิ ซึ่งการด าเนนิการซ่อมแซมถนนสายเพชรส าโรง  

และสายทองค าพงิหนองกก  ทาง อบต.บ้านเพชร ก็ได้มีการด าเนินการตามขัน้ตอนจัดซือ้

จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็มีผู้ตดิตอ่ซือ้แบบ จ านวน  ๑  ราย จึงขอแจง้ให้ทุกทา่นได้

รับทราบต่อไป 
       

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   เชื่อมขุนทด            -  ๒.๑  การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๒  ครัง้ท่ี  ๑  

ประธานสภาฯ   ประจ าป ี ๒๕๖๒  ขอให้ท่านสมาชกิทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม     

  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะขอแก้ไข รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๒ ครัง้ท่ี ๑  

              ประจ าป ี ๒๕๖๒  หรือไม่ครับ   
 

ที่ประชุม   - ไม่มี 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด             -  ถ้าไมม่ ีผมขอมตท่ีิประชุมสภาฯ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาฯ               

ประธานสภาฯ                            สมัยสามัญท่ี ๒  ครัง้ท่ี  ๑  ประจ าป ี๒๕๖๒             
                            

ที่ประชุม                                   -  มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ เปน็เอกฉันท ์ ( ๔๐ เสียง)                                                              

ระเบียบวาระที่ ๓            กระทู้ถาม   

                                                - ไมม่ ี
   

ระเบียบวาระที่  ๔             เรื่องที่คณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว้ 

                                                -ไมม่ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๕                เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด            ๕.๑  การโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ประจ าปี  ๒๕๖๒         

ประธานสภาฯ   -ขอเชญิท่านนายก ได้ช้ีแจงรายละเอยีด ให้สมาชิกสภารับทราบ 
  

นายธีรวัจน์   ธรรมโสภารัตน์       -การโอนงบประมาณรายจา่ยหมวดค่าครุภัณฑ ์  ประจ าป ี  ๒๕๖๒  สบืเนื่องจากใน  

นายก อบต.   การประชุมสภาคร้ังท่ีแล้ว  คือสมัยสามัญท่ี ๒  ประจ าป ี๒๕๖๒  ซึ่งทางคณะ 

ผู้บริหาร ได้มีการขออนุมัตจิากสภาฯ  ในการพิจารณาเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ในการ

จัดซือ้ครุภัณฑเ์พิ่มเตมิ  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยวธีิการงบประมาณของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อท่ี ๒๗ การโอนงบประมาณรายจา่ยในหมวด

ค่าครุภัณฑ์  ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ คณุภาพเปลี่ยน  หรือโอนไป

ตัง้จ่ายรายการใหม ่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  และเนื่องจากตามที่ได้มีการ

เพิ่มเตมิแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ซึ่งทางสภาได้มีมตเิหน็ชอบในการอนุมัติเพิ่มเตมิแผน

เรียบร้อยแลว้นัน้  ในเร่ืองของงบประมาณที่จะตอ้งน ามาด าเนนิการในการจัดซื้อจัดจา้ง  

จึงมคีวามจ าเป็นท่ีจะต้องมกีารโอนงบประมาณ  เพื่อท่ีจะน ามาด าเนนิการจัดซือ้ครุภัณฑ์

ท่ีต้ังขึ้นมาใหม่ ซึ่งท้ังน้ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของสภาฯ  จึงขอน าเรียนท่านสมาชกิได้พิจารณา

ให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี ๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ ดังนี ้
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

- หมวดค่าครุภัณฑ์   

- ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์    

  1. จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 1 เคร่ือง 

เป็นเงิน 700 บาท เพื่อใช้ส าหรับอ่านบัตรประชาชนของผู้มาติดต่อราชการตามนโยบาย

ของรัฐบาล (รายละเอียดก าหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561) เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับ

รายการนีไ้ว ้จึงขอโอนมาตัง้เป็นรายการใหม่ 

    แผนงานรักษาความสงบภายใน 

- หมวดค่าครุภัณฑ์   

- ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์    

1. จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 1 เคร่ือง 

เป็นเงิน 700 บาท เพื่อใช้ส าหรับอ่านบัตรประชาชนของผู้มาติดต่อราชการตามนโยบาย

ของรัฐบาล (รายละเอียดก าหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561) เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับ

รายการนีไ้ว ้จึงขอโอนมาตัง้เป็นรายการใหม่ 

- ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    

1. จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 

19,000 บาท เพื่อใชใ้นการตัดหญ้า (ก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 

2561) ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับรายการนี้ไว้ จึงขอโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 มาตัง้เป็นรายการใหม่ 

2. จัดซื้อรถตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 12,000 บาท เพื่อใช้ใน

การตัดหญ้า (ก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 2561) ไม่ได้ตั้ง

งบประมาณรายจ่ายส าหรับรายการนี้ไว้ จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 มาตัง้เป็นรายการใหม่ 

    แผนงานเคหะและชุมชน 

- หมวดค่าครุภัณฑ์   

- ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์    

1. จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 1 เคร่ือง 

เป็นเงิน 700 บาท เพื่อใช้ส าหรับอ่านบัตรประชาชนของผู้มาติดต่อราชการตามนโยบาย

ของรัฐบาล (รายละเอียดก าหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561) เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับ

รายการนีไ้ว ้จึงขอโอนมาตัง้เป็นรายการใหม่ 

    แผนงานการศกึษา 

- หมวดค่าครุภัณฑ์   

- ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์    

1. จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 1 เคร่ือง 

เป็นเงิน 700 บาท เพื่อใชส้ าหรับอา่นบัตรประชาชนของผู้มาติดต่อราชการ 
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ตามนโยบายของรัฐบาล (รายละเอียดก าหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561) เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ

รายจ่ายส าหรับรายการนีไ้ว ้จึงขอโอนมาตัง้เป็นรายการใหม่ 

    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

- หมวดค่าครุภัณฑ์   

- ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์    

1. จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน        1 

เคร่ือง เป็นเงิน 700 บาท เพื่อใช้ส าหรับอ่านบัตรประชาชนของผู้มาติดต่อราชการตาม

นโยบายของรัฐบาล (รายละเอียดก าหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561) เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย

ส าหรับรายการนีไ้ว ้จึงขอโอนมาตัง้เป็นรายการใหม่ 

 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  - มท่ีานใดมีขอ้สงสัยท่ีจะสอบถามหรอืไม่ครับ   

ประธานสภาฯ      

 

นายไพศาล  ไทยประสงค์  -ตามท่ีคณะผู้บริหารได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับครุภัณฑ์ ท่ีจะด าเนินการจัดซื้อ ใน

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  ๗            ส่วนของงานบ้านงานครัว  ในการจัดซือ้เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง   จ านวน    ๒        

 เครื่อง ในรายละเอยีดท่ีแจ้งมานั้นมกีารระบุเฉพาะราคา   ซึ่งอยากจะให้ระบุย่ีหอ้ 

 มาด้วย เพราะอยากจะให้มีการจัดซือ้เครื่องท่ีย่ีหอ้ดีๆ  มคีุณภาพ เพราะถ้าระบุย่ีหอ้  

 มาก็จะได้รู้ว่าเครื่องไหนด ีหรอืไม่ดี 
 

นายธีรวัจน์   ธรรมโสภารัตน ์       -ขอบคุณท่านสมาชกิที่ได้เสนอแนะมา   ในการจัดซือ้จัดจ้างตามระเบียบของทาง  

นายก อบต.                 ราชการน้ัน เราจะต้องอา้งอิงราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑจ์ากกรมบัญชกีลาง  

ท่ีได้ก าหนดไว ้   และในสว่นของยี่ห้อของสนิค้าเราไมส่ามารถท่ีจะก าหนดไวไ้ด ้ ซึ่งถ้าระบุ

ไวจ้ะถือป็นการล็อกสเปคสินค้าและผิดระเบียบพัสดุในการจัดซือ้จัดจ้าง  
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  - มท่ีานใดมีขอ้สงสัยท่ีจะสอบถามหรอือีกไมค่รับ   

ประธานสภาฯ   ถ้าไมม่ ีขอมตท่ีิประชุมสภาในเร่ืองของการขออนุมัติโอนงบประมาณในสว่นของ   

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

ที่ประชุม                                   -  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  (๔๐ เสียง) 
                                               

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด          ๕.๒ การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปี ๒๕๖๒         

ประธานสภาฯ   -ขอเชญิท่านนายก ได้ช้ีแจงรายละเอยีด ให้สมาชกิสภารับทราบ 
 

นายธีรวัจน์   ธรรมโสภารัตน ์       -ตามท่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร           ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณ   

นายก อบต.         รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   และได้พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

(พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 6) ในการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 

2 ครัง้ท่ี 1 ประจ าป ี2562 วันท่ี 30 เมษายน 2562      ไปแล้วนัน้  
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ในการน้ี กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      ได้แจ้งขอแก้ไขปริมาณงานการ  

จัดซือ้ครุภัณฑ ์    ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    รายการถาดหลุมสแตนเลส     

ขนาด 29 ซม. เป็น 25 ซม.  เพื่อความสะดวก และเหมาะสมกับการใชง้านส าหรับ 

เด็กเล็ก ท้ังน้ี  เพื่อให้การด าเนนิการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย    จึงเสนอให้สภาฯ  

เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

๒๕62   ดังนี้  

    แผนงานการศึกษา 

- หมวดค่าครุภัณฑ์   

- ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   

1. ถาดหลุมสแตนเลส ขนาด 25 ซม. จ านวน  50 อันๆ ละ 250 บาท   เป็นเงิน 

12,500 บาท เพื่อใชส้ าหรับใส่อาหารให้เด็ก ศพด.อบต.บ้านเพชรได้รับประทาน (จัดหา

ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไมม่กี าหนดไวใ้นบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑข์องส านัก

งบประมาณ)  

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยวธีิงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ  ๒๙  ก าหนดให้การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่า

ครุภัณฑ์ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง

สถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เพื่อให้การด าเนนิการด้าน

งบประมาณ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลถูกตอ้งตาม

ระเบียบและหนังสอืสั่งการ จึงเสนอสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจา่ยในครัง้นี ้

 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  - มท่ีานใดท่ีจะสอบถาม  ในเร่ืองของการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 

ประธานสภาฯ                            รายจ่ายประจ าป ี๒๕๖๒  อกีหรอืไม่ครับ  ถ้าไมม่ ีผมขอมตท่ีิประชุมสภา 
 

ที่ประชุม                                   -  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ( ๔๐ เสียง) 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด          ๕.๒ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การ         

ประธานสภาฯ   บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  

-ขอเชญิท่านนายก ได้ช้ีแจง 
 

นายธีรวัจน์   ธรรมโสภารัตน ์       -เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสอืสั่งการ ที่ มท. 0810.3/ว 2931  

นายก อบต.                     ลงวันท่ี  ๑5 พฤษาภคม  ๒๕๖๒     เร่ือง   ซกัซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น สบืเนื่องจาก

กระทรวงมหาดไทย  ได้พิจารณาตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการบริหารจังหวัด และ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรค 3  ก าหนดให้แผนพัฒนา

จังหวัดท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และประกาศใชแ้ลว้ ด าเนนิการจัดท า

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น และด าเนินการตามกิจการของจังหวัด 

และของรัฐที่เกี่ยวข้องกับแผนพฒันาจังหวัด มรีะยะเวลา 5 ปี ดังนัน้  เพื่อให้แผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันม ี



9 

 

ระยะเวลา 4 ปี (2561-2564) มคีวามสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  

แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด รวมท้ังแผนพัฒนาราชการประจ าปจีังหวัด แผนปฏิบัตริาชการ

ประจ าปกีลุ่มจังหวัด  ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงานโครงการกิจกรรม และ

งบประมาณในพืน้ท่ีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดแกป่ระชาชน  ท้ังน้ี

เพื่อให้ประโยชนใ์นการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่ม

จังหวัด  จึงขอให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 

2561-2565  ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 15 มถิุนายน 2562  ท้ังหมดนี้จึงเป็นท่ีมาของ

การเปิดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 5 ปี (2561-2565) ในวันนี้  ซึง่ก็

ได้มีการด าเนินการจัดท าแผนโดยได้ผ่านขั้นตอน กระบวนการจดัท าแผนมาเรียบร้อยแล้ว 

ซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นขัน้ตองของการให้ความเห็นชอบจากสภา ในการอนุมัติเป็นล าดับ

สุดท้ายกอ่นท่ีมีการประกาศใชแ้ผนพัฒนาทอ้งถิ่นต่อไป และรายละเอยีดของร่าง

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 5 ปี (2561-2565) ได้แจกใหก้ับสมาชกิสภาทุกทา่นแลว้     ก็

ขอให้ท่านสมาชกิได้พิจารณาในรายละเอยีด ตามเอกสารท่ีได้แจกให้กับทุกทา่นตอ่ไป 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด           -มท่ีานใดท่ีจะขอแก้ไข หรือสอบถามในเร่ืองของแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕  ปี (๒๕๖๑-         

ประธานสภาฯ        ๒๕๖๕)  หรือไมค่รับ 
 

นายไพศาล  ไทยประสงค์  -ในสว่นของการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) นี้  ซึ่งตามท่ีชุมชน 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  ๗            ได้เสนอโครงการของหมูบ้่านเข้ามา ซึ่งทางหมู่บ้านก็มีความตอ้งการท่ีจะได้รับการ 

จัดสรรงบประมาณจากทาง อบต. ได้ตรงตามความตอ้งการของประชาชน          ใน

หมูบ้่าน  เชน่  หมูท่ี่ 7 ชาวบ้านก็อยากจะได้โครงการวางท่อระบายน้ า และโครงการได้

ผ่านประชาคมต าบลไปแลว้นัน้ ก็เป็นโครงการท่ีประชาชนมคีวามตอ้งการจรงิๆ ท้ังน้ีถ้ามี

การด าเนนิการได้อยา่งรวดเร็วก็จะเป็นการดีมาก  เนื่องจากพี่น้องประชาชนก็อยากจะ

เห็นโครงการในหมูบ้่านของตนเองท่ีได้เสนอเข้ามานัน้ได้มกีารด าเนินการจรงิๆ และ

สามารถมองเห็นได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
  

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด           -มท่ีานใดท่ีจะขอแก้ไข หรือสอบถามในเร่ืองของแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕  ปี (๒๕๖๑-         

ประธานสภาฯ        ๒๕๖๕)  หรือไมค่รับ 
 

ที่ประชุม   -  ไมม่ ี   
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด           -ขอมตท่ีิประชุมสภาฯในการพจิารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ๕ ปี องค์การ 
ประธานสภาฯ บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

ที่ประชุม   -   มมีติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์ (๔๐ เสียง)    
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ระเบียบวาระที่ ๖                    ญัตตอิื่นๆ 

 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  -ในญัตติอ่ืนๆ  นี้มีท่านใดมีเร่ืองท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบ ขอเชญิครับ 

ประธานสภาฯ      

 

นายสอง   ถาวรกาย                   - เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร    ท่านสมาชกิสภา    และผู้เข้าประชุม 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕             ทุกๆ ทา่น  เนื่องด้วยมีเร่ืองท่ีจะน ามาบอกกล่าวให้ท่านสมาชกิทุกท่านได้รับทราบ 

                                               สบืเนื่องจากได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการน้ าอา่งเก็บน้ าล าคันฉู จึงอนุญาต 

แจ้งท่านสมาชกิ ปัจจุบันอ่างเกบ็น้ าล าคันฉ ู มปีริมาณน้ าในอา่งเหลอือยูป่ระมาณ  21 

ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังคงพอใชใ้นช่วงฤดูฝน  และในชว่งนี้ก็จะมีหนว่ยงาน และกลุ่ม

เกษตรกรได้ด าเนนิการขอใชน้้ า  จ านวน 2 กลุ่ม คือการประปาสว่นภูมภิาค และกลุ่ม

เกษตรกรบ้านชวน ได้ขอเปิดใชน้้ า ในสว่นน้ีถ้าทา่นสมาชิกมพีี่นอ้งประชาชนในหมูบ้่าน 

หรือมกีลุ่มเกษตรกรในหมูบ้่านของท่านมีความต้องการท่ีจะขอเปิดน้ าก็ให้ท าหนังสอืแจ้ง

เข้าไปโดยผ่านประธานคณะกรรมการจัดการการน้ าอา่งเก็บน้ าล าคันฉู หรือ

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร  หรือสามารถน าสง่ได้โดยตรง   ท่ีส านักงานอ่างเก็บน้ า

ล าคันฉู  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกทา่นได้รับทราบต่อไป 

 

นายบาง  เฝา้หนองดู่         -ขอฝากถึงกองช่าง ในสว่นของความเดอืดร้อนท่ีทางสมาชกิได้มีการส ารวจเขา้มา 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖             แต่ถึงเวลาท่ีเข้าไปด าเนนิการแก้ไขจรงิ ก็เข้าไปด าเนินการอกีสถานท่ีหน่ึง ซึ่งไมต่รง 

กับจุดท่ีควรจะได้รับการแกไ้ข ในสว่นของหมูท่ี่ ๖ จุดที่ได้รับความเสียหายน้ันอยู่ถนนสาย

ล าห้วย แตจุ่ดที่เข้าไปด าเนนิการน้ันถนนยังอยู่ในสภาพใชก้ารได้ดีอยู่  ซึ่งควรจะเขา้ไป

ด าเนนิการในสว่นท่ีได้รับความเสียหายก่อน จึงขอฝากไวเ้พยีงเท่านี้                

 

นายเงนิ   เทียวประสงค ์ -ในเร่ืองนี้ทางกองชา่งก็ขอนอ้มรับผิดจากความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้    ตามท่ีท่าน 

ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้กล่าวมาและขอช้ีแจงว่า  ในการส ารวจเสน้ทางต่างๆนัน้ ในต าบลบ้านเพชรเรามี 

จ านวนเส้นทางเยอะมาก ซึ่งบางครัง้ก็อาจจะท าให้มีความผิดพลาดในเร่ืองของ

รายละเอยีดต่างๆ ได้ ซึ่งอยากจะขอความร่วมมอืจากท่านสมาชกิได้ช่วยตรวจสอบ

รายละเอยีด เชน่ ชื่อโครงการ ชื่อสายทางเส้นตา่งๆ ของหมู่บ้านตนเองท่ีจะด าเนนิการ 

หรือรายละเอยีดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนท่ีจะน าเร่ืองเข้าสูก่ารพจิารณาของสภา เนื่องจาก

เรามีโครงการเยอะมาก ซึ่งก็อาจจะท าให้เกิดความผิดพลาดได้ ท้ังน้ีก็จะก าชับเจ้าหนา้ที่

ในการจัดท าเอกสารให้ถูกตอ้งในคร้ังต่อไป และก็ขออภัยในเร่ืองนี้ดว้ยครับ 
 

นายสมุย  อาบสวุรรณ์         -ขอฝากถามกองช่าง ในสว่นของโครงการลงหนิคลกุสายทุ่งจาน วา่เม่ือไรจะได้      

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒๐          เข้าไปด าเนนิการ  เน่ืองจากได้มีชาวบ้านได้สอบถามกันมาหลายท่านว่าเมื่อไรจะได ้

ด าเนนิการ จึงขอสอบถามในเร่ืองนี้ครับ 
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นายเงนิ   เทียวประงสค ์ -ในเร่ืองนี้ตามท่ีท่านสมาชกิไดส้อบถาม เร่ืองโครงการลงหนิคลุกถนนสายทุ่งจาน 

ผู้อ านวยการกองช่าง ในสว่นของงานพัสดุได้มีการด าเนนิการประกาศ เพื่อหาผู้รับจ้างแล้ว และกไ็ด้ผู้รับจ้าง

ท่ีมาจะด าเนนิการ  ตามโครงการนี้เรียบร้อยแล้วครับ 

 

นางไพวรินทร์  ค าหงษา - ในสว่นของงานสาธารณสุข  ขอรายงานสถานการณโ์รคไข้เลอืดออก ซึ่งก าลังระบาด 

หัวหนา้ส านักปลัด           ในช่วงนี้  วันท่ี  ๑๑ มถิุนายน 2562  มรีายงานจากกรมควบคุมโรค พบผู้ป่วยในปี 

2562  มอีัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลอืดออก จ านวน 28,785 ราย ตาย จ านวน 43 

ราย ภาคอสีานพบผู้ป่วยมากทีสุ่ด  ท่ีจังหวัดนครราชสมีา   จังหวัดชัยภูม ิ พบผู้ป่วย 

จ านวน  618 ราย แตย่ังไมพ่บผู้เสียชวีติ วธีิการป้องกันโรคไข้เลอืดออกสามารถท าได้

โดย จัดเก็บบ้านเรือนให้สะอาด เก็บขยะหรอืภาชนะที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงให้

เรียบร้อย  โดยการคว่ าภาชนะท่ีมีน้ าขังซึ่งจะเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยุง  และงานสาธารณสุข

ก็จะมีการออกพน่หมอกควันภายในโรงเรียน ทุกโรงเรียนในพื้นท่ี  และจะมกีารแจก

ทรายอะเบทเพื่อก าจัดลูกน้ ายุงลายให้กับ       ทุกหมู่บ้าน โดยจะได้มีการประสานกับ อส

ม.ในพืน้ท่ีตอ่ไป  จึงขอประชาสมัพันธ์   ให้ทุกทา่นรับทราบ 
 

นายไพศาล  ไทยประสงค์  -ตามท่ีงานสาธารณสุขได้แจ้งในเร่ืองของโรคไข้เลอืดออก   ในเร่ืองของการป้องกัน 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  ๗           โดยการออกพ่นหมอกควนัเฉพาะภายในโรงเรียนน้ัน   ผมเห็นว่าคงจะไมเ่พยีงพอต่อ 

การป้องกัน เพราะเด็กๆ จะอาศัยอยู่ท่ีบ้านมากกวา่ในโรงเรียน ซึ่งเด็กอาจจะมกีารได้รับ

เชื้อจากยุงมาจากท่ีบ้าน การป้องกันจึงควรท่ีจะมีการด าเนินการให้ครอบคลุมอยา่งทั่วถงึ 

ท้ังจากที่บ้านและที่โรงเรียน    โดยอยากจะให้มีการออกพน่ภายในชุมชน และท่ีโรงเรียน  

เพราะถ้าพน่แต่ในโรงเรียนน้ันอาจจะไมไ่ดผ้ลอย่างเต็มท่ี     จึงขอเสนอแนะในเร่ืองนี้ 
 

นายธีรวัจน์   ธรรมโสภารัตน ์       -เกี่ยวกับเร่ืองโรคไข้เลอืดออก ตอนนี้อ าเภอบ าเหน็จณรงค์      ได้มีการตัง้ทีมเพื่อ  

นายก อบต.                    ป้องกันและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลอืดออกนี้แล้ว  โรคไข้เลอืดออกพาหะตัวน าโรคก็ 

คือยุงลาย ซึ่งมีวงจรท่ีสัน้ชีวิตเพยีง 7 วัน  และการป้องกันโดยการออกพ่นหมอกควันใน

ทุกชุมชน หรือทุกครัวเรอืนนัน้คงจะไมไ่ด้ การท่ีจะออกพ่นหมอกควันได้นัน้จะต้องมกีาร

ได้รับแจ้งวา่มีการตรวจพบผู้ป่วย ซึ่งได้มีการคัดกรองเบือ้งต้นและสงสัยวา่จะเป็นโรค

ไข้เลอืดออก ถึงจะมีการส่ังใหอ้อกไปพน่หมอกควันยังจุดที่มกีารรับแจ้ง โดยพ่นในรัศมี 

100 เมตร จากจุดท่ีพบผู้ป่วย โดยด าเนินการภายในเวลา 3 ชั่วโมง หลังจากท่ีได้มกีาร

รับแจ้งวา่พบผู้ป่วย  และทางเจ้าหนา้ผูค้วบคุมโรคเคยได้บอกไวว้า่การท่ีจะพ่นหมอกควัน

ท้ังหมู่บ้าน หรือท้ังต าบลน้ันอาจจะเป็นการสิน้เปลอืงและอาจไมไ่ด้ประโยชน์เท่าท่ีควร  จึง

เสนอให้ฉดีในพื้นท่ีท่ีพบผู้ป่ว ย 
 

ประธานสภา ฯ             -  มสีมาชิกท่านใดจะชี้แจงเพิ่มเตมิอีกหรือไม ่ 

                                              ถ้าไมม่ ี โอกาสนีผ้มก็ขอขอบคุณสมาชกิและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีเข้า  

                                               ร่วมประชุมในวันนี้  และขอปิดการประชุม                 
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ปิดการประชุมเวลา  ๑๓.๓๐   น. 

 

 

             ศุภชัย  ชาญวิจิตร 

                 (นายศุภชัย    ชาญวจิิตร)  ผู้จดรายงานการประชุม 

                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 

  

                       พงศ์พิษณ ุ   อาบสุวรรณ์ 

                                    (นายพงศ์พิษณ ุ   อาบสุวรรณ)์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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