
 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

วันศุกร์ ที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ชั้น  ๒ 

     

ผู้เข้าประชุม   ๓๕  คน 

ผู้ไม่เข้าประชุม  ๙ คน         

เปิดการประชุมเวลา   ๑๐.๐๐   น. 
 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายวัชพงษ์               เชื่อมขุนทด ประธานสภาฯ วัชพงษ์               เชื่อมขุนทด  

๒ นายพงศ์พิษณุ   อาบสุวรรณ์ รองประธานสภาฯ พงศพ์ิษณุ            อาบสุวรรณ์  

๓ นายสามารถ   ทานสละ     สมาชิก  อบต. สามารถ              ทานสละ  

๔ นางสามารถ   ชาติเผือก     สมาชิก  อบต. สามารถ              ชาติเผอืก  

๕ นายชูรัตน์   ขุนสูงเนิน     สมาชิก  อบต. ชูรัตน ์                ขุนสูงเนิน  

๖ นายนิรันต์   ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. นิรันต์                 ไทยประสงค์  

๗ นางสาวศรุวรรณ   มิตรขุนทด สมาชิก อบต. ศรุวรรณ             มิตรขุนทด  

๘ นายอดิศักดิ์   บัณฑติ     สมาชิก  อบต. อดิศักดิ์               บัณฑติ  

๙ นายสอง   ถาวรกาย สมาชิก อบต. สอง                   ถาวรกาย  

๑๐ นายชอ่   ปูนสันเทียะ     สมาชิก  อบต. ช่อ                     ปูนสันเทียะ  

๑๑ นายบาง   เฝ้าหนองดู่ สมาชิก อบต. บาง                   เฝ้าหนองดู่  

๑๒ นายสมนิด   ค าศรี     สมาชิก  อบต. สมนิด                 ค าศรี  

๑๓ นายส าราญ   ศรทีอง สมาชิก  อบต. ส าราญ               ศรทีอง  

๑๔ นายแดง   งมิขุนทด     สมาชิก  อบต. แดง                    งมิขุนทด  

๑๕ นายสังวร   เคยพุดซา สมาชิก อบต. สังวร                  เคยพุดซา  

๑๖ นายจวน   เชื่อมขุนทด สมาชิก อบต. จวน                   เชื่อมขุนทด   

๑๗ นายประชุม   พบขุนทด สมาชิก อบต. ประชุม                พบขุนทด  

๑๘ นายมานะ  อุไรพันธ์     สมาชิก  อบต. มานะ                 อุไรพันธ์  

๑๙ นายพนม พิมพ์จัตุรัส สมาชิก อบต. พนม                  พิมพ์จัตุรัส  

๒๐ นายหลึ่ม น้อยสุวรรณ์ สมาชิก อบต. หลึ่ม                  น้อยสุวรรณ์  



                                                                                                                             ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๒๑ นางเสียงพิณ แถวประไพ สมาชิก อบต. เสียงพิณ            แถวประไพ  

๒๒ นางสาวเสาวนีย์ ศรปีระเทศ สมาชิก อบต. เสาวนีย ์             ศรปีระเทศ  

๒๓ นายส ารวม พรีพรม สมาชิก  อบต. ส ารวม               พรีพรม  

๒๔ นายฉลอง            ส าราญโคกสูง สมาชิก  อบต. ฉลอง                ส าราญโคกสูง  

๒๕ นายปรีชา จติเพชรสกุล สมาชิก  อบต. ปรีชา                 จิตเพชรสกุล  

๒๖ นายฉลอง ทิพย์ประทุม สมาชิก  อบต. ฉลอง                 ทิพย์ประทุม  

๒๗ นายอ้อน             พันธ์มณ ี สมาชิก อบต. อ้อน                   พันธ์มณี  

๒๘ นายมานะ            พาขุนทด สมาชิก อบต. มานะ                 พาขุนทด  

๒๙ นายสมุย อาบสุวรรณ์ สมาชิก อบต. สมุย                   อาบสุวรรณ์  

๓๐ นายปิยะ เพียกขุนทด สมาชิก อบต. ปิยะ                   เพียกขุนทด  

๓๑ นางฐาปนี แซ่เจียม สมาชิก  อบต. ฐาปนี                  แซ่เจียม                   

๓๒ นางสาวพรพรรณ เชื่อมขุนทด สมาชิก อบต. พรพรรณ             เชื่อมขุนทด  

๓๓ นางสาวบ าเพ็ญ    เถาจัตุรัส สมาชิก อบต. บ าเพ็ญ                เถาจัตุรัส  

๓๔ นายสมบูรณ์ พรมทอง สมาชิก อบต. สมบูรณ์               พรมทอง  

๓๕ นายแอ๊ด             มูลขุนทด สมาชิก อบต. แอด๊                    มูลขุนทด  

 นายศุภชัย ชาญวิจิตร เลขานุการสภาฯ ศุภชัย                  ชาญวิจติร  



                 ๓ 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 ผู้ไม่เข้าประชุม   ๙    คน 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเดชา ยึดพวก สมาชิก อบต. เดชา               ยึดพวก  ลา 

๒ นายไพศาล  ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. ไพศาล             ไทยประสงค์ ลา 

๓ นายหนม จูงจติร์ สมาชิก อบต. หนม                จูงจิตร์ ลา 

๔ นายวิวัฒน์ ชาตะรักษ์ สมาชิก อบต. วิวัฒน ์             ชาตะรักษ์ ลา 

๕ นายพิทักษ์ มีชัย สมาชิก อบต. พิทักษ์              มีชัย ลา 

๖ นายเดชา เฝา้หนองดู่ สมาชิก อบต. เดชา                เฝา้หนองดู่ ลา 

๗ นายไมตร ี กอสินทวี สมาชิก อบต. ไมตรี                กอสินทวี ลา 

๘ นายสมมิตร       อาบสุวรรณ์ สมาชิก อบต. สมมติร              อาบสุวรรณ์ ลา 

๙ นายบุญเรอืง พุหมื่นไวย สมาชิก อบต. บุญเรอืง             พุหมื่นไวย ลา 

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๕ คน    

ล าดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายธีรวัจน ์ ธรรมโสภารัตน์ นายก อบต. ธีรวัจน ์              ธรรมโสภารัตน์   

๒ นายประดิษฐ์                ป่ินสังข์ รองนายก อบต. ประดิษฐ์             ปิน่สังข ์  

๓ นายอนุวัฒน ์ ไทยประสงค์ รองนายก อบต. อนุวัฒน์             ไทยประสงค์  

๔ นายวิเชยีร อาบสุวรรณ์ เลขานุการสภาฯ วเิชยีร                อาบสุวรรณ ์  

๕ นายเงิน เทียวประสงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง เงิน                    เทียวประสงค์  

๖ นางไพวรนิทร์ ค าหงษา หัวหน้าส านักปลัด ไพวรินทร์            ค าหงษา  

๗ นางปรัชญาภรณ์          มังกร ผู้อ านวยการกองคลัง ปรัชญาภรณ์        มังกร  

๘ นางอักษราภัคร์ พงษ์สุวรรณ ผู้อ านวยการกองสวัสดกิาร อักษราภัคร์         พงษส์ุวรรณ  

๙ นางทิพยวรรณ ชาญวจิิตร นักจัดการงานท่ัวไป ทิพยวรรณ           ชาญวจิิตร  

๑๐ นางกรรฐกร แสงอรุณ นักวชิาการศึกษา กรรฐกร               แสงอรุณ  

๑๑ นางสาวสุจิรา อุเทนสุต เจ้าพนักงานธุรการ สุจิรา                  อุเทนสุต  

๑๒ นางสหัสยา         อาบสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ สหัสยา                อาบสุวรรณ์  

๑๓ นายเจตน ์                     ปัดภัย คนงานท่ัวไป เจตน ์                  ปัดภัย  

๑๔ นางสาวศศธิร                 ขามสันเทียะ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ ศศิธร                  ขามสันเทียะ  

๑๕ นายสันติ                 หมายชัย คนงานท่ัวไป สันติ                    หมายชัย  



                                                                                                                                                  ๔ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
                         

    เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร    ได้ตรวจนับรายช่ือสมาชิกผู้เขา้รว่มประชุมปรากฏว่า        

มผีู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  ๓๕ คน    จาก   ๔๔ คน ลา  ๙   คน  ปรากฏว่าจ านวนสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม     

จึงให้สัญญาณเรียกเขา้ห้องประชุม ตอ่จากนั้นจึงเรียนเชญิท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย            

พร้อมกล่าวเปิดประชุมต่อไป 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด             –  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแลว้  ผมขอเปิดการประชุมสภาฯ  สมัยวสิามัญ สมัยท่ี  ๒ 

ประธานสภาฯ                               ครัง้ท่ี  ๒   ประจ าป ี  ๒๕๖๔   ครับ                       
                                                                
ระเบียบวาระที่ ๑                      เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด             -เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ      -เนื่องด้วยในวันเสาร ์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔  นี้ นางสาวออ้ยใจ  ค าบุญเรือง   

นายอ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จะมาร่วมพธีิถวายกุฏสิงฆอ์าพาธ  และรว่มปลูกต้นไมเ้นื่อง

ในวันอาฬหบูชา  ณ วัดเพชรวศิยาราม (วัดหนองขนาก) หมูท่ี่ ๒   ต าบลบ้านเพชร  

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ  ในเวลา  ๐๘.๐๐  น. จึงขอเชญิคณะผู้บริหาร 

และท่านสมาชกิสภาฯ ทุกทา่น ถ้าทา่นใดไมต่ดิภารกิจก็ขอเชญิทุกทา่นเข้าร่วมกิจกรรม

ในวันดังกล่าว 
   
นายธรีวัจน์   ธรรมโสภารัตน ์        -  ในระเบียบวาระที่ ๑ นี้  มีแจ้งเร่ืองให้ท่ีประชุมรับทราบ  ดังนี ้

นายก อบต. เร่ืองแรก   ขอแจ้งประกาศส านักนายกรัฐมนตรี   เร่ือง  พระราชทานเครื่องราช 

อสิริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชดิชูยิ่งชา้งเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมเีกียรตยิศยิ่ง

มงกุฎไทย ชัน้ต่ ากวา่สายสะพาย ประจ าป ี ๒๕๖๓  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหมอ่มพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชดิชูยิ่งชา้งเผือก และ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรตยิศยิ่งมงกุฎไทย ชัน้ต่ ากว่าสายสะพาย  เนื่องใน

โอกาสพระราชพธีิเฉลิม    พระชนมพรรษา  วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ซึ่งมีรายช่ือ

ของท่านสมาชกิสภา อบต.บ้านเพชร ท่ีได้รับพระราชทาน  ตามท่ีรายช่ือท่ีได้แจ้ง และได้

แจกใหก้ับทุกทา่นในท่ีประชุมวันนีแ้ลว้  จึงเรียนมาเพื่อให้ทุกทา่นทราบ 

เร่ืองท่ีสอง  ตามท่ีนายสัมฤทธ์ิ   แทนทรัพย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูม ิ ได้

มกีารประสานการของบประมาณในการปรับปรุงยกระดับมาตรฐานถนนทางหลวง

แผ่นดนิ หมายเลข 205 ซึ่งขณะนีก้รมทางหลวงได้อนุมัตงิบประมาณในการกอ่สร้าง

ถนนทางหลวง หมายเลข 205 หรือถนนสุรนารายณ์  โดยจะแบ่งออกเป็น ๒ ตอน  โดย 

เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ  ๒  คน  

ล าดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ พ.อ.ท. มนตรี        จนีเทศ จพง.ป้องกันฯ มนตร ี             จนีเทศ  

๒ นายสมยศ                  พรีพรม ผูช่้วย จนท.ป้องกัน สมยศ              พรพีรม      



๕ 
 

ตอนท่ี ๑ ตัง้แตบ้่านช่องส าราญ อ าเภอเทพสถิต  ถึง ค าปิง อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  

ระหว่าง กม. 113+250 ถึง กม.135+978  รวมระยะทาง ๒๒.๗๒๘  กโิลเมตร และ       

ตอนท่ี ๒   ระยะทางระหว่าง กม. 135+978 ถึง กม. 149+630  รวมระยะทาง 

๑๓.๖๕๒  กโิลเมตร  ซึง่จุดสิน้สุดของโครงการอยู่ท่ีบริเวณหน้าร้านวินเนอร์โฮม  ซึ่ง

ทางผมก็ได้มกีารแจ้งประสานผา่นทางผู้อ านวยการแขวงชัยภูม ิ และ ส.ส.สัมฤทธ์ิ ในท่ี

ประชุม ในเร่ืองของงบประมาณที่จะด าเนนิการช่วงระยะทางท่ีเหลอืจากรา้นวนิเนอร์โฮม 

ถึงสะพานป๊ัมน้ ามันเอสโซ ่  ซึ่งอยากจะใหม้กีารจัดสรรงบประมาณมาด าเนนิการในช่วง

ระยะทางท่ีเหลอืน้ี  คือ ประมาณ ๑ กิโลเมตรเศษๆ ซึ่งก็ได้มีการตอบรับมาวา่จะติดตาม

ในเร่ืองนี้ให้อีกคร้ังต่อไป  จงึขอน าเรียนให้ทุกทา่นรับทราบ 

เร่ืองท่ีสาม  ขอแจ้งสถานการณส์ าหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพืน้ท่ี

ต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูม ิ  จากคัสเตอร์บ้านโคกสวา่ง       

หมูท่ี่ ๔  ตามท่ีได้มีผู้ติดเชื้อโควดิ 19  ซึ่ง ณ  ตอนนีผู้้ป่วยไดรั้บการรักษาหายเป็นปกติ

และก็ไดก้ลับมาอยู่บ้านแลว้  และผู้ท่ีท าการกักตัวก็ไมพ่บผู้ท่ีติดเชื้อเพิ่มเตมิ การกักตัวก็

ไดสิ้นสุดแลว้  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรก็ได้ด าเนินการให้ความ

ชว่ยเหลอืต่างๆ  โดยได้มีการชว่ยเหลอืในเร่ืองของการมอบถุงยังชีพ  จ านวน  ๖๘ 

ครัวเรือน  จากครัวเรือนท่ีท าการกักตัวรวม  ๗  หมูบ้่าน  และได้มีการน าอาหาร ข้าว

กล่องไปแจกจ่ายใหก้ับครัวเรือนท่ีท าการกักตัว จ านวนผู้กักตัวท้ังหมด ๒๒๔ คน 

จ านวน ๑๓  วันๆ ละ  ๓ มื้อ  และได้มีการจัดตัง้จุดคัดกรองท้ังหมด ๔ จุด  ท้ังน้ี อบต.

บ้านเพชรได้มีการจัดซือ้เจลแอลกอฮอล์และหนา้กากอนามัย เพื่อน าไปแจกจ่ายให้กับ

ครัวเรือนท่ีกักตัวทุกครัวเรือน  และสถานการณข์องโรคโควิด 19 ในช่วงนี้ก็ได้มีคัสเตอร์ 

ใหมเ่กิดขึ้น คือคัสเตอร์ต าบลบ้านเพชร หมูท่ี่ ๒๑ ซึ่งผู้ป่วยไดรั้บเชื้อจากการเดินทางไป

อ าเภอด่านขุนทด และได้รับเชื้อจากเพ่ือน และน ามาติดคนในครอบครัว จ านวน  ๓ คน 

โดยมีการน าผูส้ัมผัสเส่ียงเข้าท าการกักตัวท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านเพชร

แลว้ ท้ังน้ีจึงขอฝากขอความร่วมมอืจากทุกท่านในการดูแลและป้องกันตนเอง และ

ปฏบัิตติามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเครง่ครัด โดยการงดเดินทางไปในพืน้ท่ี

เสี่ยง หรือพื้นท่ีสแีดง เนื่องจากสถานการณโ์ควิด 19 ในทุกวันน้ีได้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม

มากขึน้ทุกวัน  และเตียงท่ีจะรักษาผู้ป่วยก็เร่ิมท่ีจะไมเ่พยีงพอต่อจ านวนผู้ป่วย ผู้วา่

ราชการจังหวัดชัยภูมิก็ได้มนีโยบายในการรับผู้ป่วยกลับมารักษาตัวท่ีบ้านเกิด ซึ่งกไ็ด้

เร่ิมมผีู้ป่วยได้เดินทางกลับมารักษาท่ีจังหวัดชัยภูมแิลว้ในส่วนหนึ่งโดยการน ารถไปรับ

กลับมาและคาดวา่จะมจี านวนเพิ่มมากขึน้   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกทา่นได้รับทราบ 
 

ที่ประชุม   -   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒            เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด     -  ๒.๑  การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวสิามัญ สมยัท่ี ๒  ครัง้ท่ี ๑ 

ประธานสภาฯ    ประจ าป ี ๒๕๖๔  ขอให้ท่านสมาชกิทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ    

  มสีมาชิกท่านใดท่ีจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวสิามัญ สมัยท่ี ๒  ครัง้ท่ี ๑ 

                                            ประจ าป ี ๒๕๖๔   หรือไมค่รับ  

 



  ๖ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  -  ถ้าไมม่ ี ผมขอมตท่ีิประชุมสภาฯ  เร่ืองรับรองรายงาน 

ประธานสภาฯ   การประชุมสภาฯ  สมัยวสิามญั สมัยท่ี  ๒  ครัง้ท่ี ๑ ประจ าป ี ๒๕๖๔  
              

ที่ประชุม                                   -  มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  ๓๕   เสียง  

ระเบียบวาระที่ ๓                    กระทู้ถาม   

                                               - ไมม่ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔                เรื่องที่คณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว้ 

     -ไมม่ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๕                เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด       5.1  การโอนงบประมาณรายจา่ย  ประจ าป ีพ.ศ. 2564  

ประธานสภาฯ                - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

    งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 

      ขอโอนลด โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายท่าทดทะยมหมู่ท่ี 17 งบประมาณที่  

ตัง้ไว ้410,180 บาท   ขอโอนลดจ านวน  354,700  บาท  คงเหลอืงบประมาณ

หลังโอนลด   จ านวน  55,480  บาท  ขอเชญิท่านนายกได้ช้ีแจงรายละเอยีด 
 

นายธรีวัจน์   ธรรมโสภารัตน ์  - ตามท่ี อบต.บ้านเพชร   ได้มีการยกเลิกโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสาย 

นายก อบต.   ทดท่าทะยม   หมูท่ี่ 17   ต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์    จังหวัดชัยภูม ิ 
งบประมาณ 410,180 บาท   เนื่องจากคลองน้ า มปีริมาณน้ ามากเกินไป จึงไม่

สามารถด าเนนิการกอ่สร้างได ้ ตามท่ีได้แจ้งให้ท่ีประชุมสภาฯ ได้รับทราบในการประชุม

ครัง้ท่ีแล้วนัน้ ซึ่งในวันนี้จงึขอความเห็นชอบจากสภาฯ ได้พิจารณาโอนงบประมาณจาก

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายท่าทดทะยม หมูท่ี่17 งบประมาณที่ ตัง้ไว ้

410,180 บาท   ขอโอนลดจ านวน  354,700  บาท  คงเหลอืงบประมาณหลัง   

โอนลด   จ านวน  55,480  บาท  เพื่อน างบประมาณไปด าเนนิการด้านอ่ืนๆ ตอ่ไป 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  - มท่ีานใดมีขอ้สงสัยท่ีจะสอบถาม ในเร่ืองของการโอนงบประมาณหรอืไม่ครับ   

ประธานสภาฯ    
 

ที่ประชุม   -  ไมม่ ี   
 

นายวัชพงษ   เชื่อมขุนทด    - ถ้าไมม่ ี ผมขอมตท่ีิประชุมสภาฯ ในการให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณ 

ประธานสภาฯ    รายจ่าย ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

 โครงสร้างพื้นฐาน โอนลดโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายท่าทดทะยมหมู่ท่ี 17    
                                               

ที่ประชุม   -   มีมติ  เห็นชอบ        ๓๔     เสียง    

                                                            ไมเ่ห็นชอบ       -      เสียง 

                                                            งดออกเสียง      ๑    เสียง 



๗ 

  

นายธรีวัจน์   ธรรมโสภารัตน์         -ตามท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ได้มีมตเิห็นชอบในการอนุมัตใิห้โอน 

นายก อบต.      งบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายท่าทด 

ทะยมหมู่ท่ี 17  งบประมาณที่  ตัง้ไว ้ 410,180 บาท ขอโอนลดงบประมาณจ านวน 

          354,700บาท จึงอนุญาตน างบประมาณไปตัง้จา่ยเพื่อการด าเนินการตามรายการดังนี้ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  

1. จัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง (ก าหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เดอืนพฤษภาคม 2563) ตัง้ไว ้22,000 บาท (เนื่องจาก

ตัง้เป็นรายการใหม่ จึงไมไ่ด้ต้ังรายจ่ายในรายการนีไ้ว้) 

2. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน   (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า   

19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง (ก าหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เดอืนพฤษภาคม 2563) ตั้งไว้ 17,000 บาท (เนื่องจากตั้งเป็น

รายการใหม่ จึงไมไ่ด้ต้ังรายจ่ายในรายการนีไ้ว้) 

3. จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink tank printer)  จ านวน   

2 เคร่ือง (ก าหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เดอืนพฤษภาคม 2563) ตัง้ไว ้ 8,600 บาท (เนื่องจากตั้งเป็นรายการใหม่ จึงไม่ได้ตั้ง

รายจ่ายในรายการนีไ้ว้) 

4. จัดซื้อกล้องวงจรปิดภายในอาคารส านักงาน อบต. บ้านเพชร จ านวนติดตั้งกล้อง 

16 จุด ราคารวมพร้อมการติดตั้ง (จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากราคาตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563 มี

คุณลักษณะและงบประมาณท่ีสูงเกินความจ าเป็น) ตั้งไว้  62,900 บาท (เนื่องจากตั้ง

เป็นรายการใหม่ จึงไมไ่ด้ต้ังรายจ่ายในรายการนีไ้ว้) 

ครภุัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่  

5. จัดซือ้โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV ) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิก

เซล ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

(จัดหาตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563) ตั้งไว ้ 

7,500 บาท (เนื่องจากตั้งเป็นรายการใหม่ จึงไมไ่ด้ต้ังรายจ่ายในรายการนีไ้ว้) 

ครภุัณฑอ์ื่นๆ  

6. จัดซื้อเคร่ืองป้ัมน้ าอัตโนมัติ จ านวน 1 ตัว (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร 

ก าหนด) (จัดหาตามราคาทอ้งถิ่นเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ของส านักงบประมาณ) ตั้งไว้  7,500 บาท (เนื่องจากตั้งเป็นรายการใหม่ จึงไม่ได้ตั้ง

รายจ่ายในรายการนีไ้ว้) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)   งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 

7. จัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง (ก าหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เดอืนพฤษภาคม 2563) ตัง้ไว ้30,000 บาท (เนื่องจาก

ตัง้เป็นรายการใหม่ จึงไมไ่ด้ต้ังรายจ่ายในรายการนีไ้ว้) 



                                ๘  

แผนงานรักษาความสงบภายใน  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  

8. จัดซื้อกล้องวงจรปิดทางเข้า-ออก ด้านหน้า อบต. บ้านเพชร จ านวนติดตั้งกล้อง 4 

จุด ราคารวมพร้อมการติดตั้ง (จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากราคาตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563 มี

คุณลักษณะและงบประมาณท่ีสูงเกินความจ าเป็น) ตั้งไว้  19,900 บาท (เนื่องจากตั้ง

เป็นรายการใหม่ จึงไมไ่ด้ต้ังรายจ่ายในรายการนีไ้ว้) 

ครภุัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่  

9. จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV ) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 

1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตามแบบ อบต.

บ้านเพชร ก าหนด) (จัดหาตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 

ธันวาคม 2563) ตั้งไว้  6,700 บาท (เนื่องจากตั้งเป็นรายการใหม่ จึงไม่ได้ตั้งรายจ่าย

ในรายการนีไ้ว้) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  

10. จัดซือ้กลอ้งวงจรปิดอาคารกองช่างและอาคารโดมอเนกประสงค์ อบต. บ้านเพชร 

จ านวนตดิตัง้กล้อง 8 จุด ราคารวมพร้อมการติดตั้ง (จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจาก

ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน

พฤษภาคม 2563 มีคุณลักษณะและงบประมาณท่ีสูงเกินความจ าเป็น)  ตั้งไว ้ 

33,900 บาท (เนื่องจากตั้งเป็นรายการใหม่ จึงไมไ่ด้ต้ังรายจ่ายในรายการนีไ้ว้) 

ครภุัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่  

11. จัดซือ้โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV ) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 

1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง (รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชร ก าหนด) (จัดหาตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 

ธันวาคม 2563) ตัง้ไว ้ 6,700 บาท (เนื่องจากตั้งเป็นรายการใหม ่จงึไมไ่ด้ต้ังรายจ่าย

ในรายการนีไ้ว้) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งบลงทุน   ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

           12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสนิทชน หมู่ท่ี 17 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด)  ตัง้ไว ้ 56,000 บาท (เนื่องจากตั้งเป็นรายการใหม่ จึงไม่ได้ตั้ง

รายจ่ายในรายการนีไ้ว้) 

13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอยผู้ใหญ่หล่อ หมู่ท่ี 17 เพื่อ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง 2.5 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) )  ตั้งไว้  76,000 บาท 

(เนื่องจากตั้งเป็นรายการใหม่ จึงไมไ่ด้ต้ังรายจ่ายในรายการนีไ้ว้) 

ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยวธีิงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ข้อ 27   “การโอนเงินงบประมาณการรายจ่ายในหมวดคา่ 

 



๙ 

 

ครุภัณฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

โอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

-ขอได้โปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร    

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป ครับ 
 

นายศุภชัย  ชาญวิจิตร -ขอน าเรียนเพิ่มเตมิ ในเร่ืองของการจัดซือ้ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่  ซึ่งหลายท่าน   

เลขนุการสภาฯ                     อาจจะสงสัยวา่ท าไมจึงมกีารตัง้รายการจัดซือ้ทีวีจ านวนหลายเครื่อง     ท้ังน้ีเนื่องจาก 

ทาง อบต. ได้มีการติดต้ังกลอ้งวงจรปิด  ซึ่งทีวีนัน้เป็นองค์ประกอบจากการตดิกล้อง

วงจรปิดเพื่อใชใ้นการดูเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ผ่านหนา้จอทีวี  ซึ่งทีวี

จะตดิตัง้อยู่ท่ี อาคาร อบต.  ๑  จุด  อยู่ท่ีหอ้งป้องกันฯ  ๑ จุด เพราะจะมกีารตดิตัง้

กล้องเพื่อจับภาพไปท่ีถนนและกล้องส าหรับจับภาพป้ายทะเบียนรถที่แลน่ผ่าน   และจะ

อยู่ท่ีกองชา่ง  ๑  จดุ  โดยกลอ้งจะมีการตดิตัง้ ท่ีบริเวณโดมดา้นหลัง อบต. 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  - มท่ีานใดมีขอ้สงสัยท่ีจะสอบถาม ในเร่ืองของการโอนงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่าย  

ประธานสภาฯ   ในรายการท่ีผู้บริหารได้แจ้งเสนอมา หรอืไม่  
    

ที่ประชุม   -ไมม่ี 
   
นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด    - ถ้าไมม่ ี ผมขอมตท่ีิประชุมสภาฯ ในการให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณ 

ประธานสภาฯ    รายจ่าย ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๔  เพื่อน าไปตัง้จ่ายในรายการตามท่ีเสนอ 
 

ที่ประชุม   -   มีมติ  เห็นชอบ         ๓๔     เสียง    

                                                            ไมเ่ห็นชอบ       -       เสียง 

                                                            งดออกเสียง      ๑      เสียง 

       

ระเบียบวาระที่ ๖                     ญัตตอิื่นๆ 
 

นายวัชพงษ์    เชื่อมขุนทด           -ในญัตติอ่ืนๆ  นีม้ีท่านใดมเีร่ืองท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบ ขอเชญิครับ 

ประธานสภาฯ   
 

นายสมุย  อาบสวุรรณ ์            -ขอน าเรียนท่านคณะผู้บริหาร  ในเร่ืองของไฟฟา้ส่องสวา่งภายในหมูบ้่าน  หมูท่ี่  ๒๐  

สมาชิก อบต.หมู่ที่  ๒๐ เนื่องจากการ เปิด – ปิด ไฟ จะต้องใช้คนคอยเปิด – ปิด ซึ่งตอนเช้าบางทีก็ไม่ค่อยมีคน

คอยปิด  จึงเสนออยากจะให้ทาง อบต. ได้ท าการตดิตัง้ไฟฟา้เป็นแบบออโตส้วทิช์ 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์        -ในสว่นของเร่ืองนี้ ก็จะให้ทางกองชา่ง งานไฟฟา้ ได้ไปด าเนินการตรวจสอบอกีครัง้ เพื่อ 

นายก อบต.                              จะไดด้ าเนนิการในสว่นท่ีเกี่ยวข้องตอ่ไป 
 

นายสอง  ถาวรกาย            -ในสว่นของการตดิตัง้กล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านทุกหมูบ้่าน  ตามที่ได้เคยน าเรียน 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕  ในท่ีประชุมสภาในครัง้ท่ีแล้วนัน้  ผมก็ได้มีการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวกับประชาชนใน 

 



๑๐ 

 

หมูบ้่านให้ได้รับทราบแล้ว  ซึ่งผมมคีวามเห็นว่าในเร่ืองของการตดิตัง้กล้องวงจรปิดนี ้

เป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นจรงิๆ ท่ีจะสามารถสร้างความอุ่นใจ และสร้างความสบายใจ

ให้กับประชาชนในหมูบ้่าน  เนื่องจากบางครัง้เครื่องมือทางการเกษตรท่ีต้องใชท้ ามาหา

กินของชาวบ้านหายไป ก็ไมส่ามารถจับตัวคนร้ายได้  จึงอยากฝากเนน้ย้ าใหก้ับผู้บริหาร

ได้ให้ความส าคัญในเร่ืองนี้ต่อไปครับ 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์        -ในสว่นของเร่ืองการตดิตัง้กล้องวงจรปิดในหมูบ้่านน้ี กไ็ด้มีการตอบรับและมีการยนืยัน 

นายก อบต.                               ในการท่ีจะด าเนินการตดิตัง้กับทางบริษัททีโอทีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   ซึ่งในเร่ืองการ 

ด าเนนิการก็จะอยูใ่นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งก็คงจะไดใ้ชง้านและในเบือ้งต้นนี้ทาง 

อบต. ก็จะด าเนินการประสานไปท่ีการไฟฟ้า เพื่อให้ด าเนินการตดิตัง้มเิตอร์ไฟฟา้ในจุดท่ี

จะด าเนนิการติดต้ังกลอ้ง  ซึ่งกไ็ด้มีการส ารวจไปแลว้จ านวน  ๒๑ จุด ซึ่งเร่ืองของการ

ตดิตัง้กล้องวงจรปิดในหมูบ้่านทุกหมู่บ้านน้ัน จะมกีารด าเนนิการอย่างแนน่อน จึงขอน า

เรียนให้ทุกทา่นได้รับทราบ  
 

นายศุภชัย  ชาญวิจิตร -ขอน าเรียนท่านสมาชกิสภาฯ ทุกท่านเพื่อทราบ เนื่องจากการประชุมสภาฯ ท่ีจะประชุม  

เลขนุการสภาฯ                     กันในคร้ังตอ่ไปนัน้จะเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๓  ประจ าปี ๒๕๖๔   จะเป็นการ

ประชุมในสว่นของการพจิารณาร่างข้องบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี พ.ศ. 

๒๕๖๕ และเนื่องจากการประชมุคร้ังน้ี มญีัตตกิารประชุมท่ีเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ  จึงอยาก

ฝากถึงท่านสมาชิกสภา อบต.บ้านเพชรทุกทา่น  วา่ถ้าทา่นไมต่ดิภารกิจที่ส าคัญจริงๆ ก็

ขอให้ทุกทา่นได้เข้าร่วมการประชุมสภาฯ  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๕  ตอ่ไป 
       

ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 

นายสอง  ถาวรกาย  -ขอเรียนถามผู้บริหาร   ในเร่ืองของการจัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับประชาชน  

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕  เนื่องจากได้มีประชาชนในหมู่บ้านมีความต้องการท่ีจะเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน

โรคโควิด  แต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงการฉีดได้  และก็ไม่รู้ว่าตนเองจะได้ฉีดวัคซีนกันเมื่อไร  

จึงอยากสอบถามว่า ทาง อบต. จะมีแนวทางในการจัดหาวัคซีนมา เพื่อน าฉีดให้กับ

ประชาชนในพื้นท่ี ได้หรือไม ่ครับ 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์        -ตามท่ีท่าน ส.อบต.หมูท่ี่ ๕ได้แจ้งสอบถามมาในเร่ืองของการจัดหาวัคซีนเพื่อป้องกัน 

นายก อบต.                              โรคโควดิ 19  เนื่องจาก  ณ ขณะนี้ทาง อบต. ยังไม่สามารถที่จะด าเนนิการจัดซื้อจดัหา 

วัคซีนเพื่อน ามาฉีดให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้  เนื่องจากว่าตอนนีย้ังไม่มีการเปิดโอกาส

ให้ทางทอ้งถิ่น อย่างหนว่ยงาน อบต. ได้จดัซือ้วัคซีนเอง ซึ่งการจัดซือ้วัคซีนนัน้จะต้อง

ผ่านทางกระทรวงสาธารณสุข โดยองคก์รเภสัชกร เป็นผู้ด าเนนิการจัดซือ้และจัดหา

วัคซีน  และในการเข้ารับฉีดวัคซีนของประชาชนน้ัน  ก็จะต้องรอวัคซีนจากทางรัฐบาลท่ี

จัดหามาให้ประชาชนฉีด  แตถ่้าเมื่อใดที่ทางรัฐบาลได้เปิดแนวทางให้ท้องถิ่นจัดซือ้ได้ก็

คงจะไดด้ าเนนิการในสว่นน้ีตอ่ไป  ครับ 



๑๑ 
           

 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด   -  มสีมาชิกท่านใดจะชีแ้จงเพ่ิมเตมิอีกหรือไม ่ 

ประธานสภาฯ                             ถ้าไมม่ ี โอกาสนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชกิและผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่นท่ีเข้า  

                                                 ร่วมประชุมในวันนี้  และขอปิดการประชุม                                  

            

ปิดการประชุมเวลา  ๑๓.๓๐   น. 

 

 

 

 

            ศุภชัย    ชาญวิจิตร 

                 (นายศุภชัย    ชาญวจิิตร)  ผู้จดรายงานการประชุม 

                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 

                     พงศ์พิษณ ุ   อาบสุวรรณ์ 

                                    (นายพงศ์พิษณ ุ   อาบสุวรรณ)์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 

                      วัชพงษ์     เชื่อมขุนทด 

                            (นายวัชพงษ์     เชื่อมขุนทด)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

 

 

      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 

 

 

          -รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านเพชร  สมัยวสิามัญ สมยัที่ ๒ ครั้งที่ ๒  ประจ าปี       

 พ.ศ. ๒๕๖๔   เมื่อวันศุกร์  ที ่  ๒๓    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเพชร        

ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว    ในสมัยวสิามัญ..สมัยที.่..๓........ครั้งที.่..๑........ประจ าปี..พ.ศ..๒๕๖๔........... 

เมื่อวัน...ศุกร์....ที.่..๒๓...เดือน.....สิงหาคม.........พ.ศ. ...๒๕๖๔............. 

 

 

 

     (ลงชื่อ) 

               (นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด) 

                                                      ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 
 

 
 
 


