
 
 

 

 

   
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  

สมัยสามัญที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจ าป ี ๒๕๖๒ 

วันพุธ ที่  ๑๔  เดือน  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ชั้น  ๒ 

     

ผู้เข้าประชุม  ๓๖  คน 

ผู้ไม่เข้าประชุม  ๘ คน         

เปิดการประชุมเวลา   ๑๐.๐๐   น. 

ล าดับ

ที่ 

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 นายสามารถ   ชาติเผอืก สมาชิก อบต. สามารถ              ชาติเผอืก   

๕ นายนิรันต์ ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. นิรันต ์                ไทยประสงค์  

๖ นางสาวศรุวรรณ มิตรขุนทด สมาชิก อบต. ศรุวรรณ             มิตรขุนทด   

๗ นางอดิศักดิ์ บัณทิต สมาชิก อบต. อดิศักดิ ์              บัณฑติ   

๘ นายสอง ถาวรกาย     สมาชิก  อบต. สอง                   ถาวรกาย  

๙ นายชอ่               ปูนสันเทียะ     สมาชิก  อบต. ช่อ                     ปูนสันเทียะ  

๑๐ นายสมนิด            ค าศรี     สมาชิก  อบต. สมนิด                 ค าศรี  

๑๑ นายส าราญ ศรทีอง สมาชิก อบต. ส าราญ               ศรทีอง  

๑๒ นายไพศาล ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. ไพศาล               ไทยประสงค์   

๑๓ นายสังวร เคยพุดซา สมาชิก  อบต. สังวร                 เคยพุดซา  

๑๔ นายจวน เชื่อมขุนทด สมาชิก อบต. จวน                  เชื่อมขุนทด   

๑๕ นายหนม จูงจติร์ สมาชิก อบต. หนม                  จูงจติร์  

๑๖ นายประชุม พบขุนทด สมาชิก อบต. ประชุม               พบขุนทด  



             ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑๗ นางเสียงพิณ         แถวประไพ สมาชิก  อบต. เสียงพิณ              แถวประไพ  

๑๘ นายหลึ่ม                  น้อยสุวรรณ์ สมาชิก  อบต. หลึ่ม                   น้อยสุวรรณ์  

๑๙ นายวิวัฒน์ ชาตะรักษ์ สมาชิก อบต. วิวัฒน์                 ชาตะรักษ์  

๒๐ นางสาวเสาวนีย์ ศรปีระเทศ สมาชิก อบต. เสาวนีย์               ศรปีระเทศ  

๒๑ นายพิทักษ์           มีชัย สมาชิก อบต. พิทักษ์                 มีชัย  

๒๒ นายเดชา เฝา้หนองดู่ สมาชิก อบต. เดชา                   เฝา้หนองดู่  

๒๓ นายส ารวม          พรีพรม สมาชิก  อบต. ส ารวม                 พรพีรม  

๒๔ นายฉลอง ส าราญโคกสูง สมาชิก  อบต. ฉลอง                 ส าราญโคกสูง  

๒๕ นายปรีชา จติเพชรสกุล สมาชิก อบต. ปรีชา                   จติเพชรสกุล  

๒๖ นายฉลอง            ทิพย์ประทุม สมาชิก อบต. ฉลอง                  ทิพย์ประทุม  

๒๗ นายอ้อน พันธ์มณ ี สมาชิก อบต. อ้อน                    พันธ์มณี  

๒๘ นายมานะ พาขุนทด สมาชิก  อบต. มานะ                   พาขุนทด  

๒๙ นายไมตรี กอสินทวี สมาชิก อบต. ไมตรี                   กอสินทวี  

๓๐ นายสมุย อาบสุวรรณ์ สมาชิก  อบต. สมุย                    อาบสุวรรณ์  

๓๑ นายปิยะ เพียกขุนทด สมาชิก  อบต. ปิยะ                     เพียกขุนทด  

๓๒ นายบุญเรอืง        พุหมื่นไวย สมาชิก  อบต. บุญเรอืง                พุหมื่นไวย  

๓๓ นางสาวพรพรรณ เชื่อมขุนทด สมาชิก  อบต. พรพรรณ               เชื่อมขุนทด  

๓๔ นางสาวบ าเพ็ญ เถาจัตุรัส สมาชิก อบต. บ าเพ็ญ                 เถาจัตุรัส  

๓๕ นายสมบูรณ์ พรมทอง สมาชิก อบต. สมบูรณ์                 พรมทอง  

๓๖ นายแอด๊ มูลขุนทด สมาชิก อบต. แอด๊                      มูลขุนทด  



๓ 

 

                

    ผู้ไม่เข้าประชุม   ๘    คน 

ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายเดชา             ยดึพวก สมาชิก อบต. เดชา           ยึดพวก ลา 

๒ นายชูรัตน์ ขุนสูงเนนิ สมาชิก อบต. ชูรัตน์          ขุนสูงเนนิ ลา 

๓ นายบาง            เฝ้าหนองดู่ สมาชิก อบต. บาง             เฝ้าหนองดู่        ลา 

๔ นายแดง งิมขุนทด สมาชิก อบต. แดง             งิมขุนทด ลา 

๕ นายมานะ อุไรพันธ์ สมาชิก อบต. มานะ           อไุรพันธ์ ลา 

๖ นายพนม พมิพจ์ัตุรัส สมาชิก อบต. พนม            พมิพจ์ัตุรัส ลา 

๗ นายสมมติร   อาบสุวรรณ์ สมาชิก อบต. สมมติร        อาบสุวรรณ์ ลา 

๘ นางฐาปน ี              แซ่เจียม สมาชิก อบต. ฐาปนยี ์        แซ่เจียม ลา 

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๙ คน    

ล าดับ

ที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายธีรวัจน ์ ธรรมโสภารัตน์ นายก  อบต. ธีรวัจน์                ธรรมโสภารัตน์   

๒ นายอนุวัฒน ์ ไทยประสงค์ รองนายก อบต. อนุวัฒน์               ไทยประสงค์  

๓ นายประดิษฐ์         ป่ินสังข์ รองนายก อบต. ประดิษฐ์              ปิน่สังข ์  

๔ นายศุภชัย ชาญวจิิตร เลขานุการสภาฯ ศุภชัย                  ชาญวิจิตร  

๕ นางปรัชญาภรณ์      มังกร ผู้อ านวยการกองคลัง ปรัญาภรณ์           มงักร  

๖ นายเงิน เทียวประสงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง เงิน                     เทียวประสงค์  

๗ นางไพวรินทร์  ค าหงษา หัวหน้าส านักปลัด ไพวรินทร์             ค าหงษา  

๘ นางอักษราภัคร์        พงษ์สุวรรณ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม อักษราภัคร์           พงษส์ุวรรณ  

๙ นางทิพยวรรณ          ชาญวจิิตร นักจัดการงานท่ัวไป ทิพยวรรณ             ชาญวจิิตร  

๑๐ นางสาวเบ็ญจมาศ ตอพันดุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เบ็ญจมาศ              ตอพันดุง  

๑๑ นางลักษกิา      แจ่มใส ผช.นักวเิคราะห ์ ลักษกิา                 แจ่มใส  

๑๒ นางสหัสยา                อาบสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ สหัสยา                  อาบสุวรรณ์  

๑๓ นางสาวศศธิร          ขามสันเทียะ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ ศศิธร                    ขามสันเทียะ  

๑๔ นางกรรฐกร แสงอรุณ นักวชิาการศึกษา กรรฐกร                แสงอรุณ  

๑๕ นางสาวสุพัตรา อาบสุวรรณ์ นักวชิาการเงินและบัญช ี สุพัตรา                 อาบสุวรรณ์  

๑๖ นายเจตน ์ ปัดภัย คนงานท่ัวไป เจตน ์                   ปัดภัย  

๑๗ พ.อ.ท.มนตรี จีนเทศ เจ้าพนักงานป้องกันฯ พ.อ.ท.มนตรี           จีนเทศ  

๑๘ นายสมยศ พรีพรม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน สมยศ                    พรพีรม  

๑๙ นายสันติ หมายชัย คนงานท่ัวไป สันติ                     หมายชัย  



                  ๔ 

 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

                         

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร     ได้ตรวจนับรายช่ือสมาชิกผูเ้ข้าร่วมประชุม

ปรากฎวา่มผีู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  ๓๖  คน  ลา  ๘  คน   ปรากฏว่าจ านวนสมาชิกเกนิกึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม 

จึงให้สัญญาณเรียกเขา้ห้องประชุม   ตอ่จากนัน้จึงเรียนเชญิท่านประธานสภาฯ       ไดจุ้ดธูป-เทียน  บูชา     พระ

รัตนตรัย  พร้อมกล่าวเปิดประชุมตอ่ไป   

                                                                

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  -   กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๓  ครัง้ท่ี  ๑    ประจ าป ี ๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ     
                      

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องประธานแจ้งใหท้ราบ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  -  เร่ือง  การเสียชวีติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  

ประธานสภาฯ     ด้วยนายสุวรรณ์  ทองรักษ ์      สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร    

หมูท่ี่ ๑๗  ได้ถงึแก่กรรมแลว้ เมื่อวันท่ี ๘  กรกฎาคม ๒๕๖๒  จึงท าให้พ้นจาก

ต าแหนง่การเป็นสมาชกิสภา อบต.บ้านเพชร  ปัจจุบันมจี านวนสมาชกิสภา 

อบต.  จ านวน  44 ท่าน  จึงขอน าเรียนให้ท่ีประชุมสภาได้รับทราบ 

                        

ระเบียบวาระที่  ๒           เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด   -  ๒.๑  การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวสิามัญ สมัยท่ี  ๑  

ประธานสภาฯ  ประจ าป ี ๒๕๖๒ 

                                      

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด   -  ให้ท่านสมาชกิทุกท่านตรวจรายงานการประชุมว่าจะมีการแกไ้ขตรงไหน 

ประธานสภาฯ    หรือไม ่  หรอืท่านใดจะเพิ่มเตมิสว่นใด   

  

ที่ประชุมสภาฯ          -  ไมม่ ี

    

เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ  ๒  คน  

ล าดับ

ที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ พ.อ.ท.มนตรี จนีเทศ จนท.ป้องกัน มนตร ี                 จนีเทศ  

๒ นายสมยศ พรีพรม ผช.จนท.ป้องกัน สมยศ                  พรีพรม  



๕ 

 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด            -  ถ้าไมม่ผีมขอมตรัิบรองรายงานการประชุมสภา สมัยวสิามัญ สมัยท่ี  ๑   

ประธานสภาฯ    ประจ าป ี ๒๕๖๒                                                                                         
 

ที่ประชุมสภาฯ                           -  มีมติรับรองเป็นเอกฉันท ์  

ระเบียบวาระที่  ๓            กระทู้ถาม 

- ไม่มี  

ระเบียบวาระที่  ๔                      เรื่องที่คณะกรรมการทีส่ภาท้องถิน่ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๕                      ญัตตริ่างข้อบัญญัติทีเ่สนอใหม ่
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  - ๕.๑  ร่างข้อบัญญัติ  เร่ืองงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๓   

ประธานสภาฯ   วาระที่ ๑  รับหลักการ      เชญิท่านนายกครับ 

 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน ์ -  ตอ่ไปก็จะเป็นค าแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจ่าย 

นายก  อบต.   ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๓  ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

               -  กล่าวแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี 

               งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน ์   -    เรียนท่านประธานสภาฯ   และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   

นายก อบต.     บ้านเพชร  บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จะได้เสนอ

    ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปตีอ่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล

    อกีครัง้หนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลจงึขอ

    แถลงให้ท่านประธานและสมาชกิทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน 

                                               หลักการ และแนวนโยบายการด าเนนิงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

                                               ดังตอ่ไปน้ี    

    ๑.  สถานะการคลัง 

    ๑.๑  งบประมาณรายจา่ยท่ัวไป 

    ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  ณ  วันท่ี  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2     

                                               องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร มีสถานะการเงิน  ดงันี้ 

     ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคาร       69,662,078.17      บาท 

     ๑.๑.๒  เงินสะสม   34,120,236.82       บาท 

     ๑.๑.๓  เงินทุนส ารองสะสม  20,900,046.58       บาท 

     ๑.๑.๔  รายการที่กันเงินไวแ้บบก่อหนีผู้กพันและยังไม่ได้เบิกจา่ย  – บาท 

     ๑.๑.๕ รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้กอ่หน้ีผูกพัน  ๗,๙44 บาท 

 



๖ 

๒.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖2      

     (๑).  รายรับจรงิท้ังสิ้น     50,398,660.14       บาท 

     หมวดภาษีอากร         ๑,480,994095     บาท 

     หมวดค่าธรรมเนยีม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต ๑45,982.37   บาท 

     หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ             332,368.71    บาท 
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคแลพการพาณิชย์                    -             บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                76,580.00   บาท 

     หมวดภาษีจัดสรร          20,047,364.65   บาท 

     หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป         28,316,301.00   บาท 

     (๒).หมวดเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 7,559,400 บาท 

     (๓).  รายจ่ายจริง  จ านวน     ๓8,765,961.27   บาท 

      งบกลาง         ๑๗,982,104.00   บาท 

      งบบุคคล กร                  ๑2,507,728.00    บาท 

      งบด าเนนิการ          ๔,359,959.27   บาท 

      งบลงทุน           2,750,170.00   บาท 

      งบรายจ่ายอ่ืน                      -             บาท 

      งบเงินอุดหนุน          1,166,000.00     บาท 

     (๔)  รายจา่ยท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   

                                                                         จ านวน                                   7,559,400.00 บาท

                                                (๕)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงนิสะสม               6,189,434.15   บาท 

                    ค าแถลงงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

         ด้านรายรับ รายรับจรงิในปี ๒๕๖1 มรีายรับจรงิอยู่ท่ี ๕8,211,204.89 บาท 

                                                ประมาณการในปี ๒๕๖2   อยู่ท่ี   60,000,000  บาท     และประมาณการ 

                                                รายรับในปี ๒๕๖3 อยู่ท่ี  ๖๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  เพื่อใชใ้นการจัดท าข้อบัญญัต ิ

     รายได้จัดเก็บเอง 

        หมวดภาษีอากร                                           560,000.00       บาท 

        หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนุญาต         166,000.00       บาท 

        หมวดรายได้จารกทรัพย์สนิ                      412,000.00      บาท 

        หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                         60,000.00      บาท 

        รวมรายได้จัดเก็บเอง                  60,000,000.00     บาท 

                                    ด้านรายจ่าย   รายจา่ยจรงิในปี  ๒๕๖1  อยู่ท่ี  47,174,482.64   บาท 

                                                ประมาณการปี  ๒๕๖2  อยู่ท่ี 60,00๐,๐๐๐  บาท ประมาณการรายจ่าย 

                                                ในปี  ๒๕๖3  อยู่ท่ี  ๖๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท แยกเป็น 

     รายจ่ายจากงบประมาณ 

           งบกลาง       24,260,360.00        บาท 

           งบบุคลากร        17,104,300.00       บาท 

           งบด าเนนิงาน                                       9,943,740.00       บาท 

           งบลงทุน         6,025,200.00        บาท 



๗ 

 

 

        งบรายจา่ยอื่น     25,000.00   บาท

        งบเงินอุดหนุน                   2,641,400.00       บาท 

     รวมจ่ายจากงบประมาณ               60,000,000.00        บาท 

                                                การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ เป็นการ 

                                                จัดท างบประมาณการแบบสมดุล    คือรายรับเท่ากับรายจ่าย 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์     -  กลา่วบันทึกหลักการและเหตุผล  ประกอบร่างข้อบัญญัต ิ งบประมาณ 

นายก  อบต.   รายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖3     ขององค์การบริหารส่วนต าบล        

                                               บ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

    ด้านบริหารงานทั่วไป 

    ๑.  แผนงานบริหารท่ัวไป   ๑๖,056,260       บาท 

    ๒.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน    338,500        บาท 

    ด้านบริการชุมชนและสงัคม 

    ๑.  แผนงานการศึกษา      ๗,๐09,940     บาท 

    ๒.  แผนงานสาธารณสุข            701,000   บาท 

                                               ๓.  แผนงานสังคมสงเคราะห ์      ๑,๑88,000    บาท 

               ๔.  แผนงานเคหะและชุมชน       ๔,759,140   บาท 

    ๕.  แผนงานสร้างเสริมความเขม้แข็งของชุมชน            ๑๖,๐๐๐   บาท 

    ๖.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     62๐,๐๐๐   บาท  

                                             ด้านการเศรษฐกจิ  

               ๑.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       4,960,800   บาท 

    ๒.  แผนงานการเกษตร              9๐,๐๐๐   บาท 

    ด้านการด าเนินงานอืน่ๆ 

    ๑.  แผนงานงบกลาง                           ๒4,260,360    บาท 

    งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้    ๖๐,๐๐๐,๐๐๐    บาท    
 

 ส าหรับการพจิารณารา่งข้อบัญญัติ  ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖3  นี้  กข็อให้

ท่านได้ตรวจดูรายละเอยีดกอ่น ถ้าทา่นมขี้อสงสัยหรืออย่างไรกใ็ห้น าเสนอท่าน

ประธาน ในขัน้ตอนการแปรญัตตใินวาระที่  ๒  ตอ่ไป 
 

 มติที่ประชุม   -  รับทราบ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  -  ร่างข้อบัญญัติ  เร่ืองงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๖3  นี้  

ประธานสภาฯ    มท่ีานใดมีขอ้สงสัยตรงไหนหรือไม่ครับ 

 

 



๘ 

 

นายไพศาล   ไทยประสงค ์- ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีโดยได้น า   

สมาชิกสภา อบต.ม.7  เสนอร่างฯ ให้สมาชกิสภาได้พิจารณาตรวจสอบ สมาชกิทา่นใดท่ีเห็นว่ามี 

แนวทาง ท่ีควรเสนอแนะ เพื่อให้ผู้บริหารได้น าไปหาแนวทางแก้ไข หรือปรับปรุง

ก็อยากจะให้ทุกทา่นได้มีการเสนอแนะเข้ามา เพื่อท่ีผู้บริหารจะได้น าไป

ด าเนนิการให้มคีวามสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ซึ่งผมขอ 

เสนอแนะในเร่ืองของด้านเศรษฐกิจ อยากจะให้มีการวางแนวทางด้านเศรษฐกิจ

ให้ดีย่ิงขึ้นตอ่ไป และในสว่นของปัญหาที่ประชาชนก าลังได้รับผลกระทบมาก

ท่ีสุดในขณะนี้ คือปัญหาทางดา้นการเกษตร เนื่องจากการได้รับผลกระทบจาก

ปัญหาภัยแลง้ ซึ่งถา้เป็นไปได้ในเร่ืองของการจัดการสิ่งแวดลอ้มนัน้ อยากจะให้

มกีารจัดตัง้งบประมาณ หรือมกีารประสานกับหน่วยงานกรมทรัพยากร เพ่ือ

จัดหางบประมาณมาด าเนนิการด้านคู คลอง จัดท าคลองดินเพือ่ให้สามารถกกั

เก็บน้ าไว้ใชไ้ด้ตลอดปี หรอืการจัดท าฝายน้ าลน้ ซึ่งสามารถใชก้ักเก็บน้ าไวใ้ชใ้น

ฤดูแล้งได้ จึงขอเสนอแนะเพื่อให้คณะผู้บริหารได้น าไปพจิารณาต่อไป 

 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์     -  ขอขอบคุณทา่นสมาชกิที่ได้เสนอแนะในเร่ืองของการจัดท าร่างข้อบัญญัต ิ

นายก  อบต.   งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖3  ท้ังในเร่ืองของด้าน 

เศรษฐกิจ    และในเร่ืองของแหล่งน้ า ซึ่งในปีนี้ก็ก าลังประสบปัญหาทางดา้นภัย

แลง้ และทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ประกาศให้จังหวัดชัยภมู ิ เป็นเขตพื้นท่ี

ประสบปัญหาภัยพบัิต ิ ด้านภัยแล้ง   ซึ่งตอนนีส้ถานการณน์้ าในอ่างล าคันฉู      

มนี้ าเหลอือยูป่ระมาณ 12 ล้านลูกบาศ์กเมตร  คณะกรรมการบริหารจัดการน้ า

ได้มีมตงิดปล่อยน้ าเพื่อใชใ้นดา้นการเกษตร ส่วนน้ าท่ีเหลอืในอา่งเก็บน้ าก็จะ

ปล่อยมาใชเ้พื่อการอุปโภค และการบริโภคเท่านัน้  ซึ่งตามท่ีท่านสมาชกิได้ให้

การเสนอแนะในเร่ืองของการด าเนนิการขุดลอก ท าคลองดนิ  และจัดท าฝายน้ า

ล้นนัน้ ซึ่งถ้ามีงบประมาณจัดสรรมาจากหน่วยงานต่างๆ ในเร่ืองน้ี ทางผู้บริการ

ก็จะรบีด าเนนิการใหโ้ดยทันที  และในสว่นของการสร้างฝายนัน้ ขอเรียนวา่

คลองล าคันฉูมนีัน้มฝีายจ านวนเยอะมากๆ  เมื่อมีการปล่อยน้ ามาท าให้มีการกกั

เก็บน้ าจากฝายตา่งๆ จึงท าให้น้ ามาไมถ่ึงปลายทาง  ดังนัน้ในการท่ีจะสร้างฝาย

จึงอยากให้สร้างในจุดท่ีการเดอืดร้อนจริงๆ และก่อนท่ีจะท าก็จะต้องมีการท า

ประชาพจิารณ์ก่อน และถ้าทา่นต้องการท่ีจะท าก็ขอให้สง่เร่ืองเข้ามา  คณะ

ผู้บริหารก็พร้อมท่ีประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ในการจัดหางบประมาณมา

ด าเนนิการให ้
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  -  ร่างข้อบัญญัติ  เร่ืองงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๖3  นี้  

ประธานสภาฯ    มท่ีานใดมีขอ้สงสัยตรงไหนหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ                        - ไม่มี 

  



๙ 

 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด             -  ถา้ไมม่ผีมขอเข้าสูว่าระที่ ๑  รับหลักการ 

ประธานสภาฯ              -  ผมจะขอเข้าวาระที่  ๑  เร่ืองรับหลักการท่ีท่านนายกเสนอร่างข้อบัญญัติ  

     งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖3  ขอมตท่ีิประชุมสภาฯ 
 

มติที่ประชุม   -  มมีตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 

                                                  ประจ าป ี ๒๕๖3   จ านวน   36  เสียง 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด             -  ผมขอเข้าสูว่าระที่ ๒    

ประธานสภาฯ   -  วาระที่  ๒  แปรญัตต ิ
 

นายศุภชัย     ชาญวิจิตร             -   ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ในวาระแปรญัตตนิี้  ขอชี้แจงรายละเอยีด  

เลขานุการสภาฯ                         อย่างคร่าวๆ  เพื่อให้ทุกทา่นทราบแนวทางและวิธีปฏบัิต ิในเร่ืองของการแปร 

ญัตต ิ ซึ่งสภาจะต้องมกีารก าหนดคณะกรรมการแปรญัตต ิ จ านวน ไมน่อ้ยกวา่ 

๓  ท่าน  แตไ่มเ่กิน  ๗  ท่าน  ซึ่งก็ขอให้ทางสภาได้พิจารณาเสนอรายช่ือ โดย

ให้ท่านสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการทีละคน  และมีผู้รับรอง  ๒  คน จนครบ

ตามจ านวนท่ีทางสภาไดก้ าหนดไว ้  และเมื่อได้คณะกรรมการแลว้  

คณะกรรมการจะต้องประชุมเพื่อท าการคัดเลอืกประธาน   รองประธาน  และ

เลขานุการ  เมื่อคัดเลอืกได้แลว้ คณะกรรมการจะต้องแจ้งใหส้มาชิกสภาได้รับ

ทราบ  และแจ้งรายละเอยีดเกี่ยวกับวัน และเวลาในการย่ืนเสนอค าแปรญัตต ิ 

ซึ่งตามระเบียบฯ ได้ก าหนดไวโ้ดยจะตอ้งไม่น้อยกวา่ ๒๔  ชั่วโมง  ซึ่ง

คณะกรรมการแปญัตตจิะตอ้งมาปฏบัิตหินา้ที่ รับค าแปรญัตต ิ ท่ี อบต. ตามท่ี

ทางคณะกรรมการได้ประชุมกันในการก าหนดวันรับยื่น  เมื่อมีสมาชิกฯ มายื่น

เสนอค าแปรญัตต ิ  ทางคณะกรรมการก็จะต้องมกีารประชุมพจิารณา  เพื่อ

เสนอตอ่สภาพิจารณา  เสร็จแล้วก็จะเป็นการพิจารณา  ในวาระท่ี ๓  การลง

มต ิ ซึ่งขั้นนี้จะไมม่กีารอภปิราย  จะเป็นการขอมตท่ีิประชุมสภา ในการลงมติว่า

จะเห็นชอบ  หรือไมเ่ห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

งบประมาณ  ๒๕๖๓   
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  -   ให้สมาชกิเสนอคณะกรรมการแปรญัตต ิ ๓ –  ๗  คน  และแต่ละคนมีผู ้

ประธานสภาฯ                             รับรอง  ๒  คน  เชญิท่านสมาชกิเสนอครับ 
 

นายไพศาล   ไทยประสงค ์ - ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตต ิ ๕  คน ครับ 

สมาชิก อบต.ม.๗ 
 

นายส าราญ  ศรีทอง   - ผมขอรับรองครับ 

สมาชิก อบต.ม.๗ 
 

นายสอง   ถาวรกาย             -ผมขอรับรองครับ 

สมาชิก อบต.ม.๕ 



  ๑๐  

 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด              - มท่ีานใดจะเสนอเป็นอยา่งอื่นหรือไม่ 

ประธานสภาฯ  

 

ที่ประชุมสภาฯ    -ไมม่ี 

 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด   - ขอมตท่ีิประชุมสภา เห็นสมควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตต ิ ๕ คน 
ประธานสภาฯ  

  

ที่ประชุมสภาฯ   - มมีติเป็นเอกฉนัท ์

 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  - ให้ท่านสมาชกิเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตตคิรับ โดยเร่ิมเสนอคณะกรรม  

ประธานสภาฯ      แปรญัตคินแรก 
 

นายไพศาล  ไทยประสงค ์            -  ขอเสนอ  นายสอง    ถาวรกาย  ส.อบต.ม.๕  เป็นคณะกรรมการ 

สมาชิก  อบต.ม.๗      แปรญัต ิ 

                                                        ผู้รับรอง  ๑.  นางสาวศรุวรรณ    มติรขุนทด    ส.อบต.ม.๓ 

                ๒. นายววิัฒน์   ชาตะรักษ ์   ส.อบต.ม.๑๓ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด     -  มผีูใ้ดจะเสนอ ท่านอ่ืนอกีหรอืไม่  ถ้าไมม่ ี ขอให้เสนอคณะกรรมการคนต่อไป 

ประธานสภาฯ 

 

นายสามารถ   ทานสละ             -  ขอเสนอ  นางสาวบ าเพ็ญ  เถาจัตุรัส  ส.อบต.ม.๒๒  เป็นคณะกรรมการ 

สมาชิก  อบต.ม.๑     แปรญัต ิ คนท่ี ๒ 

          ผู้รับรอง  ๑.  นางสามารถ    ชาติเผือก    ส.อบต.ม.๒ 

                ๒.  นายบุญเรือง    พหุมื่นไวย    ส.อบต.ม.๒๑ 

 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด            -  มผีู้ใดจะเสนอท่านอ่ืนอกีหรอืไม่  ถ้าไมม่ ีขอให้เสนอคณะกรรมการคนต่อไป 

 ประธานสภาฯ                                                   

 

นางสาวศรุวรรณ   มติรขุนทด      -  ขอเสนอ  นายส าราญ   ศรีทอง  ส.อบต.ม.๗  เป็นคณะกรรมการ 

สมาชิก  อบต.ม.๓      แปรญัต ิ คนท่ี ๓ 

                                                         ผู้รับรอง   ๑.  นายส ารวม    พรีพรม      ส.อบต.ม.๑๕ 

                  ๒. นายสมนิด   ค าศรี   ส.อบต.ม.๖ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด             -  มผีูใ้ดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไมม่ ีขอให้เสนอคณะกรรมการคนต่อไป 

ประธานสภาฯ               

                                     



๑๑ 

 

นางสาวบ าเพ็ญ   เถาจัตุรัส         -  ขอเสนอ  นางสาวพรพรรณ   เช่ือมขุนทด  ส.อบต.ม.๒๒  เป็นคณะกรรมการ 

สมาชิก  อบต.ม.๒๒      แปรญัต ิ คนท่ี ๔ 

                                                         ผู้รับรอง   ๑.  นายส ารวม    พรพีรม      ส.อบต.ม.๑๕ 

                  ๒. นายเดชา   เฝ้าหนองดู่   ส.อบต.ม.๑๕ 

 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด            -  มผีู้ใดจะเสนอท่านอ่ืนอกีหรอืไม่  ถ้าไมม่ ีขอให้เสนอคณะกรรมการคนต่อไป 

ประธานสภาฯ             

                                  

นายอดิศักดิ ์  บัณฑิต                 -  ขอเสนอ  นางสาวศรุวรรณ   มิตรขุนทด  ส.อบต.ม.๓  เป็นคณะกรรมการ 

สมาชิก  อบต.ม.๔      แปรญัต ิ คนท่ี ๕ 

                                                         ผู้รับรอง   ๑.  นายแอ๊ด    มูลขุนทด      ส.อบต.ม.๒๓ 

                  ๒. นายส าราญ   ศรีทอง   ส.อบต.ม.๗ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด   -  มผีู้ใดจะเสนออกีหรอืไม ่

ประธานสภาฯ 

 

ที่ประชุมสภาฯ      -  ไม่มี 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  -  ครับก็ได้คณะกรรมการการแปรญัตต ิ ๕  ท่าน  ดงันี้    

ประธานสภาฯ    ๑.  นายสอง    ถาวรกาย            ส.อบต.ม.๕ 

     ๒.  นางสาวบ าเพ็ญ   เถาจัตุรัส    ส.อบต.ม.๒๒ 

     ๓.  นายส าราญ   ศรีทอง            ส.อบต.ม.๗ 

     ๔. นางสาวพรพรรณ   เช่ือมขุนทด   ส.อบต.ม.๒๒   

     ๒  นางสาวศรุวรรณ     มติรขนุทด   ส.อบต.ม.๓ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  -  ให้คณะกรรการแปรญัตต ิ ท้ัง  ๕  ท่าน  ไปประชุมกันเพื่อเลอืกประธาน         

ประธานสภาฯ                                กรรมการ  และเลขานกุาร  เสร็จแล้วให้มาแจ้งตอ่ท่ีประชุมรับทราบครับ 

 

      สั่งพักการประชุม 

 

นายศุภชัย     ชาญวิจิตร             -   ขอเชญิคณะกรรมการท่ีได้รับการคัดเลอืกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

เลขานุการสภาฯ                        มาประชุมกันเพื่อคัดเลอืกประธาน ฯ  กรรมการฯ  และเลขานุการ      ท่ีหอ้ง 

                                              รับรองครับ 
 

      เริ่มการประชุมสภาฯ 

 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  -  ขอให้คณะกรรมการแปรญัตต ิ    รายงานผลการประชุมคัดเลอืกประธานฯ  

ประธานสภาฯ             กรรมการฯ และเลขานุการฯ ให้ท่ีประชุมได้รับทราบต่อไปครับ      



๑๒ 

 

นางสาวศรุวรรณ   มิตรขุนทด        - เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชกิสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น  

สมาชิก อบต.ม.๓                       ดฉิันตัวแทนของคณะกรรมการแปรญัตต ิ    หลังจากที่ได้รับการเสนอชื่อจาก 

ท่านสมาชกิเพ่ือแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิซึ่งมีท้ังหมด ๕ ท่าน  และ

คณะกรรมการได้มกีารประชุมเพื่อคัดเลอืกต าแหน่งประธานฯ  กรรมการฯ   

และเลขานุการ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  ดิฉันจงึขอแจง้รายช่ือคณะกรรมการ    

แปรญัตตติ าแหนง่ตา่งๆ ให้ท่ีประชุมสภาได้รับทราบ  ดังต่อไปนี ้

๑.  นายสอง   ถาวรกาย        เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ 

๒.  นายส าราญ  ศรีทอง      เป็นรองประธานฯ 

    ๓.  นางสาวบ าเพ็ญ   เถาจัตุรัส           เป็นกรรมการ 

    ๔. นางสาวพรพรรณ   เช่ือมขุนทด       เป็นกรรมการ 

    ๕.  นางสาวศรุวรรณ   มิตรขุนทด        เป็นเลขานุการ 

    ในล าดับตอ่ไปก็ขอเชญิประธานกรรมการแปรญัตตไิด้กลา่วรายละเอยีดเกี่ยวกับ        

การรับค าเสนอขอแปรญัตต ิขอเชญิค่ะ  

          

นายสอง   ถาวรกาย  -  ตามท่ีได้มกีารเสนอชื่อคณะการแปรญัตต ิซึ่งผมเป็นหน่ึงในคณะกรรมการ   

สมาชิก อบต.ม.๕                       แปรญัตต ิ   และกไ็ด้รับการคัดเลอืกให้เป็นประธานกรรมการแปรญัตต ิผมก็ขอ 

                                               แจ้งรายละเอยีดในการขอแปรญัตตใิห้ท่านสมาชกิทุกท่านท่ีต้องการยื่นแปร  

                                               ญัตต ิ สามารถมายื่นค าเสนอขอแปรญัตตไิด้     ในวันท่ี  ๑๕  วันท่ี ๑๖   และ 

วันท่ี ๑๙   สิงหาคม  ๒๕๖๒ เป็นเวลา  ๓  วัน  โดยเร่ิมในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 

๒๕๖๒ ตัง้แตเ่วลา  ๐๘.๓๐  น.  –  ๑๖.๓๐  น.  วันท่ี ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ตัง้แตเ่วลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. และวันท่ี ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๒ ตัง้แตเ่วลา 

๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.   คณะกรรมการแปรญัตตจิะมารอรับเอกสารจากทา่น      

ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ตามวันและเวลาท่ีได้แจ้งตอ่ไป ขอบคุณ

ครับ   

 

ที่ประชุมสภาฯ               -  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  ๖        ญัตติอื่น ๆ     

 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด   - มสีมาชิกท่านใดมีเร่ืองท่ีจะน าปรึกษาหารอื หรือเร่ืองท่ีจะแจ้งให้เพื่อนสมาชิก 

ประธานสภาฯ                            ได้ทราบก็ขอเชญิครับ 

 

นายสามารถ   ทานสละ  - ขอสอบถามกองช่างวา่ โครงการของหมูท่ี่ 1 ถนนสายหนองโพ วา่จะ 

สมชิก อบต.ม.1     ด าเนนิการเมื่อไรครับ 
 

 



๑๓ 

 

นายเงนิ  เทียวประสงค์     - ในสว่นของโครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการของหมูท่ี่ ๑      

ผู้อ านวยการกองช่าง                    ถนนสายหนองโพ ในสว่นนีไ้ด้มีการสรรหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ของหมูท่ี่  

๑๕ และหมูท่ี่ ๑๙ นัน้ เป็นโครงการท่ีทับซ้อนกัน กับโครงการของกรม

ชลประทาน ซึ่งทางกองชา่งก็ได้ท าบันทึกเสนอถึงคณะผู้บริหารให้รับทราบแล้ว

วา่โครงการนี้ไมส่ามารถด าเนนิการได้ จงึเรียนผ่านคณะผู้บริหารถึงท่านสมาชกิ

ให้รับทราบ เพื่อท่ีจะได้น าปรึกษากับเจ้าหนา้ที่ ท่ีเกี่ยวข้องตอ่ไป ในสว่นของ

โครงการท่ียังตกค้างอยู่กจ็ะรีบด าเนนิการให้เร็วท่ีสุดตอ่ไป 
  

นายไพศาล  ไทยประสงค ์            -  ขอน าเรียนต่อท่ีประชุมในเร่ืองของปัญหาที่เกิดขึ้น ในเร่ืองของเส้นทางที่เกิด 

สมาชิก  อบต.ม.๗  ความช ารุด  เพราะถึงแม้ว่าเราจะท าถนนดีแคไ่หน    ถนนก็ต้องช ารุดอีก  

เนื่องจากวา่ยังมผีู้ประกอบการน ารถบรรทุกดินท่ีมีน้ าหนักเกินมาวิ่งบนเส้นทาง 

ซึ่งก็จ าท าให้ถนนพังเร็วขึน้ไปอีก ท้ังน้ีจึงอยากให้ทางคณะผู้บริหาร และกองช่าง 

หาแนวทาง และมาตรการมาด าเนนิการควบคุมดูแลในเร่ืองนี้  
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภา  - ในเร่ืองนี้  ปัญหาของเร่ืองรถบรรทุกดินท่ีว่ิงอยูใ่นพืน้ท่ีน้ัน เนื่องจากว่าในพืน้ท่ี 

นายก อบต.      ของเรานั้นเส้นทางต่างๆ ยังไมไ่ด้ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ท่ีจะต้องมกีาร 

ควบคุมน้ าหนักของรถที่ใชว้ิ่งบนเส้นทางต่างๆ  และตอนนีท้างกองช่างก็ก าลังเร่ง

ด าเนนิการลงระบบการขึน้ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นท่ีจะต้องมกีารควบคุม

น้ าหนักให้ครบท้ังหมด  เมื่อลงทะเบียนครบทุกทุกเส้นทางแล้ว ก็จะมีการติด

ป้ายบอกการจ ากัดน้ าหนกัของรถที่จะสามารถวิ่งบนเส้นทางไดต้อ้งไม่เกินเท่าไร 

ซึ่งถ้ามีการด าเนนิการเสร็จก็คงจะได้มีการตรวจ และปรับตอ่ไป 
 

นายไมตร ี  กอสินทว ี -เร่ืองของรถบรรทุกดิน  ก็เข้าใจผู้ประกอบการวา่มีความจ าเป็นในเร่ืองของการ  

สมาชิก อบต.ม.๑๙                    ใชเ้ส้นทางวิ่งรถบรรทุกดิน เนื่องจากไมม่เีส้นทางอื่นท่ีไป เชน่ เส้นทางสายหมูท่ี่  

๑๙ ท่ีจะต้องบรรทุกดินไปถมท่ีเหมอืง  แตเ่นื่องจากสายเหมอืงนัน้รถวิ่งผ่านไป

ไมไ่ด้ จึงตอ้งมาวิ่งบนเส้นทางถนนท่ีเราลงลูกรังเสร็จใหมท่ าให้ถนนมคีวาม

เสียหายบ้าง  แตท้ั่งน้ีทางผู้ประกอบการก็ได้เข้ามาปรับเกรด และบดถนนให้ใหม่

ซึ่งก็ดีขึ้น  แตก่ไ็มด่ีเหมอืนเดิม  และอกีเร่ืองหนึ่งท่ีอยากน าเรียนปรึกษาผู้บริหาร 

คือเร่ืองของการแก้ไขปัญหาภัยแลง้ จึงอยากจะขุดบ่อน้ าบาดาล ซึ่งพอจะเป็นไป

ได้หรือไม่   
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภา  - ในเร่ืองของการแก้ไขปัญหาภัยแลง้  ตอนนีผู้้ว่าราชการจงัหวัดชัยภูม ิ  ได้ม ี

นายก อบต.      นโยบายเร่ืองการสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทติย์  โดยให้แต่ละท้องถิ่นจัดท า 

โครงการ งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งในสว่นของต าบลบ้านเพชร  ได้

เสนอโครงการสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทติย์ท่ีหนองบัวชะโลง  แตใ่นเร่ืองของ

บ่อบาดาลนั้นตอ้งไปขออนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ าให้เป็นผู้อนุญาต ซึ่งถา้

ท่านอยากจะมกีารขุดเจาะน้ าบาดาล นั้นจะต้องไปประสานท่ีกรมทรัพยากรน้ า 

ซึ่งทาง อบต.ไมส่ามารถอนญุาตในส่วนนีไ้ด ้



๑๔ 
 

นายสอง   ถาวรกาย  -  ขอเสริมในเร่ืองของการขุดดนิ ถมดิน ในการขออนุญาตขุดดนิ ถมดินนัน้ 

สมาชิก อบต.ม.๕                      จะต้องมกีารขออนุญาต ทัง้หมด ๕ ท่ี ผู้ประกอบการจงึไมอ่ยากขออนุญาต และ 

ยอมท่ีจะเสียค่าปรับดีกวา่ เพราะต้องไปขออนุญาตหลายอย่าง ในสว่นน้ีถ้าเรา

สามารถด าเนนิการใหผู้้ประกอบการมาขออนุญาตได้นัน้ กจ็ะเป็นผลดีต่อ อบต. 

ของเราต่อไป 
 

นายสมุย   อาบสุวรรณ ์  -  ขอสอบถามเร่ืองของการด าเนนิโครงการลงหินคลุกของ  อบต. วา่มีการ 

สมาชิก อบต.ม.๒๐                     ด าเนนิการหมดทุกโครงการ หรือยัง และโครงการของหมูท่ี่ ๑๔ จะมกีาร 

ด าเนนิการหรือไม ่เนื่องจากมชีาวบ้านได้สอบถามมา 
 

นายเงนิ  เทียวประสงค์      -เนื่องจากโครงการของหมูท่ี่ ๑๔ สายทุ่งจานนัน้ มีโครงการบรรจุไวใ้นแผนแลว้ 

ผู้อ านวยการกองช่าง                    แตท้ั่งน้ีเนื่องจากว่าจ านวน ยอดเงินงบประมาณที่บรรจุไวใ้นแผนมคีวาม 

ผิดพลาดจากการพิมพต์ัวเลขท่ีปรากฎในแผน ท าให้งบประมาณมยีอดเงินลดลง 

ซึ่งแผนกไ็ด้มีการอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วนัน้ และในตอนนี้ก็จะได้มีการด าเนนิการ

แก้ไขใหมใ่ห้ถกูต้อง และก็จะด าเนินการขออนุมัติจากสภาเพ่ือจ่ายขาดเงินสะสม

ใหมอ่กีครัง้ตอ่ไป ซึ่งก็จะมีเหลอือยูป่ระมาณ ๔- ๕ โครงการ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  -   ถามที่ประชุม  ว่ามีสมาชกิทา่นใดจะชีแ้จงเพ่ิมเตมิอีกหรือไม ่ ถ้าไม่ 

ประธานสภาฯ                            มโีอกาสนี้ก็ขอขอบคุณสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น ๆ  ท่ีเข้าร่วมประชุม 

  ในวันนี้  และขอปิดการประชุม        

                              

ปิดการประชุมเวลา  ๑๓.๓๐   น. 

 

      ศุภชัย   ชาญวิจิตร 

                (นายศุภชัย   ชาญวจิิตร)  ผู้จดรายงานการประชุม 

                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

  

                           พงศ์พิษณุ   อาบสุวรรณ ์

                                       (นายพงศ์พิษณุ    อาบสุวรรณ)์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                             รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

  

 

                           วัชพงษ์    เช่ือมขุนทด 

                               (นายวัชพงษ์    เชื่อมขุนทด)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 



 
 

 
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

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

                            (นางสาวศรุวรรณ   มิตรขุนทด)                                          (นายอดิศักดิ์     บัณฑิต) 

                             สมาชิก อบต. หมูท่ี่ 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 

 

 

 
 
 
 
 
 


