
 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

สมัยสามัญที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าป ี ๒๕๖๔ 

วันศุกร์ ที่  ๕  เดือน  กมุภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๔   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ชั้น  ๒ 

     

ผู้เข้าประชุม  ๓๗  คน 

ผู้ไม่เข้าประชุม ๗ 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 นางสามารถ           ชาตเผอืก สมาชิก อบต. สามารถ              ชาติเผอืก  

๖ นายนิรันต์   ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. นิรันต์                 ไทยประสงค์  

๗ นางสาวศรุวรรณ มิตรขุนทด สมาชิก  อบต. ศรุวรรณ             มิตรขุนทด   

๘ นายสอง   ถาวรกาย สมาชิก อบต. สอง                   ถาวรกาย  

๙ นายช่อ   ปูนสันเทียะ สมาชิก อบต. ช่อ                     ปูนสันเทียะ  

๑๐ นายบาง   เฝ้าหนองดู่ สมาชิก อบต. บาง                   เฝ้าหนองดู่  

๑๑ นายส าราญ   ศรทีอง สมาชิก  อบต. ส าราญ               ศรทีอง  

๑๒ นายไพศาล   ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. ไพศาล                ไทยประสงค์  

๑๓ นายแดง   งมิขุนทด สมาชิก อบต. แดง                    งมิขุนทด  

๑๔ นายสังวร                เคยพุดซา สมาชิก อบต. สังวร                  เคยพุดซา  

๑๕ นายจวน   เชื่อมขุนทด สมาชิก อบต. จวน                   เชื่อมขุนทด  

๑๖ นายหนม     จูงจติร สมาชิก อบต. หนม                   จูงจิตร  

๑๗ นายประชุม   พบขุนทด สมาชิก อบต. ประชุม                พบขุนทด  

๑๘ นายมานะ  อุไรพันธ์ สมาชิก อบต. มานะ                  อุไรพันธ์  

๑๙ นายพนม   พิมพ์จัตุรัส สมาชิก อบต. พนม                   พิมพ์จัตุรัส  

๒๐ นางเสียงพิณ  แถวประภัย สมาชิก อบต. เสียงพิณ             แถวประภัย  

๒๑ นายหลึ่ม  น้อยสุวรรณ์ สมาชิก อบต. หลึ่ม                  น้อยสุวรรณ์  



 

 ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๒๒ นางสาวเสาวนีย์ ศรปีระเทศ สมาชิก อบต. เสาวนีย์              ศรปีระเทศ  

๒๓ นายพิทักษ์  มีชัย สมาชิก อบต. พิทักษ์                มชัีย  

๒๔ นายส ารวม พรีพรม สมาชิก  อบต. ส ารวม                พรีพรม  

๒๕ นายฉลอง            ส าราญโคกสูง สมาชิก อบต. ฉลอง                 ส าราญโคกสูง  

๒๖ นายปรีชา จติเพชรสกุล สมาชิก  อบต. ปรีชา                  จิตเพชรสกุล  

๒๗ นายฉลอง ทิพย์ประทุม สมาชิก อบต. ฉลอง                  ทิพย์ประทุม  

๒๘ นายมานะ           พาขุนทด สมาชิก อบต. มานะ                  พาขุนทด  

๒๙ นายไมตร ี           กอสินทวี สมาชิก อบต. ไมตรี                   กอสินทวี  

๓๐ นายปิยะ  เพียกขุนทด สมาชิก อบต. ปิยะ                    เพียกขุนทด  

๓๑ นายสมุย อาบสุวรรณ์ สมาชิก อบต. สมุย                    อาบสุวรรณ์  

๓๒ นายบุญเรอืง        พุหมื่นไวย สมาชิก อบต. บุญเรอืง               พุหมื่นไวย  

๓๓ นางฐาปนี  แซ่เจียม สมาชิก อบต. ฐาปนี                   แซ่เจียม  

๓๔ นางสาวพรพรรณ เชื่อมขุนทด สมาชิก อบต. พรพรรณ              เชื่อมขุนทด  

๓๕ นางสาวบ าเพ็ญ    เถาจัตุรัส สมาชิก อบต. บ าเพ็ญ                 เถาจัตุรัส  

๓๖ นายสมบูรณ์   พรมทอง สมาชิก อบต. สมบูรณ์                พรมทอง  

๓๗ นายแอ๊ด             มูลขุนทด สมาชิก อบต. แอด๊                     มูลขุนทด  

 นายศุภชัย ชาญวิจิตร เลขานุการสภาฯ ศุภชัย                   ชาญวิจติร  



 

                             ๓ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ผู้ไม่เข้าประชุม  ๗  คน 

ล าดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายชูรัตน์            ขุนสูงเนิน สมาชิก อบต. ชูรัตน ์             ขุนสูงเนิน ลา 

๒ นายอดิศักดิ์ บัณฑติ สมาชิก อบต. นายอดิศักดิ์       บัณฑติ ลา 

๓ นายสมนิด ค าศรี สมาชิก อบต. สมนิด              ค าศรี ลา 

๔ นายวิวัฒน์ ชาตะรักษ์ สมาชิก อบต. วิวัฒน ์            ชาตะรักษ์ ลา 

๕ นายเดชา เฝา้หนองดู่ สมาชิก อบต. เดชา               เฝ้าหนองดู่ ลา 

๖ นายอ้อน พันธ์มณ ี สมาชิก อบต. อ้อน               พันธ์มณี ลา 

๗ นายสมมิตร อาบสุวรรณ์ สมาชิก อบต. สมมติร            อาบสุวรรณ์ 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 เลขานุการนายก อบต. วเิชยีร                อาบสุวรรณ์  

๕ นางปรัชญาภรณ์ มังกร ผู้อ านวยการกองคลัง ปรัชญาภรณ์       มังกร  

๖ นายเงิน             เทียวประสงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง เงิน                    เทียวประสงค์  

๗ นางไพวรนิทร์     ค าหงษา หัวหน้าส านักปลัด ไพวรินทร์            ค าหงษา  

๘ นางอักษราภัคร์            พงษ์สุวรรณ ผู้อ านวยการกองสวัสดกิารฯ อักษราภัคร์           พงษส์ุวรรณ  

๙ นางทิพยวรรณ ชาญวจิิตร นักจัดการงานท่ัวไป ทิพยวรรณ            ชาญวจิิตร  

๑๐ นางสาวเบ็ญจมาศ    ตอพันดุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เบ็ญจมาศ             ตอพันดุง  

๑๑ นางสาวสุจิรา อุเทนสุต เจ้าพนักงานธุรการ สุจิรา                   อุเทนสุต  

๑๒ นางสหัสยา         อาบสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ สหัสยา                 อาบสุวรรณ์  

๑๓ นางลักษิกา แจ่มใส ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ฯ ลักษกิา                 แจ่มใส  

๑๔ นายเจตน ์ ปัดภัย คนงานท่ัวไป เจตน ์                  ปัดภัย  

๑๕ นางกรรฐกร แสงอรุณ นักวชิาการศึกษา กรรฐกร               แสงอรุณ  



๔ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

                         

  เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร    ได้ตรวจนับรายช่ือสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมปรากฏว่า          

มผีู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  ๓๗  คน  จาก  ๔๔  คน   ขาด  -  คน ลา ๗  คน ปรากฏวา่จ านวนสมาชกิเกนิกึ่งหนึ่งของ

ผู้เข้าร่วมประชุม จึงให้สัญญาณเรียกเขา้ห้องประชุม ตอ่จากนัน้จึงเรียนเชญิท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูป-เทียน บูชาพระ

รัตนตรัย   พร้อมกล่าวเปิดประชุมตอ่ไป 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด            –  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแลว้  ผมขอเปิดการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญท่ี ๑    

ประธานสภาฯ                               ครัง้ท่ี ๑   ประจ าป ี  ๒๕๖๔   ครับ                       

                                                                

ระเบียบวาระที่ ๑               เรื่องประธานแจ้งใหท้ราบ 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด            - ๑.๑ เร่ือง การจัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชกิสภา  

ประธานสภาฯ             ท้องถิ่น  ขอเชญิท่านายกแจ้งตอ่ท่ีประชุม 
 

นายธีรวัจน์   ธรรมโสภารัตน ์       - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชกิสภา     และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น 

นายก  อบต.              ตามหนังสอื   ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว๔๐๐๓ ลงวันท่ี  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๓  กรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น แจ้งเร่ือง การจัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นและ

สมาชกิสภาท้องถิ่น   ด้วยพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 

๕  บัญญัติให้ใชม้าตรฐานทางจริยธรรมเป็นหลักในการจัดท าประมวลจริยธรรมของ

หนว่ยงานของรัฐที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏบัิตตินของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ  และ

มาตรา ๖  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัตใิหค้ณะกรรมการมาตรฐาน

ทางจริยธรรมเป็นผู้วนิจิฉัยว่า องคก์รใดเป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหนา้ที่

ของรัฐ  ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมมีมตใิห้กระทรวงมหาดไทย 

เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าประมวลจรยิธรรมส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาทอ้งถิ่น  

จึงได้จัดท าร่างประมวลจรยิธรรมส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชกิสภาท้องถิ่น 

รายละเอยีดปรากฏตาม  QR-Code  ท่ีได้แจ้งมานี ้  เพื่อให้การจัดท าประมวลจริยธรรม

ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชกิสภาท้องถิ่นเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  สอดคล้อง

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงได้แจ้ง

ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตอ่ประมวลจริยธรรมส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นและ

สมาชิกสภาทอ้งถิ่น  โดยท่านสมาชกิฯ สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ผา่นทาง   

เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ  ๒  คน  

ล าดับ

ที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

๒ นายสมยศ                  พรีพรม ผูช่้วย จนท.ป้องกัน สมยศ              พรพีรม      



        ๕ 
 

QR-Code  โดยการสแกนเข้ากรอกข้อมูล ซึ่ง QR-Code  จะตดิไว้ท่ีป้ายประชาสัมพันธ์

ด้านล่าง  จึงขอแจ้งให้ทุกทา่นได้รับทราบ 
               

ที่ประชุม                                  - รับทราบ   

 

นายธีรวัจน์   ธรรมโสภารัตน ์       -เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ   เร่ืองท่ีสอง   สบืเนื่องจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อ   

นายก  อบต.   โควิด19 ซึ่งเกิดการระบาดระลอกสอง และอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ได้พบผู้ติดเชื้อโควิด 19  

จ านวน  ๑  ราย  ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีต าบลโคกเพชรพัฒนา  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  โดยได้มี

การกักตัวและได้เข้ารับการรักษาจนหายเป็นปกติแล้ว และกลุม่ท่ีมีความเสี่ยงสูงในพื้นท่ี

ได้ท าการกักตัว ซึ่งตอนนีก้ไ็ด้พน้ก าหนดของการกกัตัวแลว้  และในช่วงนี้ก็ได้มกีารผ่อน

ปรนในเร่ืองของการจัดกิจกรรมตา่งๆ  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูม ิ ได้ออกค าสั่ง

จังหวัดชัยภูมท่ีิ ๑๕๒๙ / ๒๕๖๔ เร่ือง  การผ่อนคลายการบังคับใชบ้างมาตรการในการ

เฝ้าระวังป้องกัน   และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019           

(โควิด 19) ส าหรับพื้นท่ีเฝา้ระวังสูงของจังหวัดชัยภูม ิ โดยได้มกีารออกค าสั่งจาก        

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคตดิตอ่จังหวัดชัยภูม ิ

ท้ังหมด ๑๑ ข้อ ซึ่งในสว่นท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่นเรา คือ ข้อท่ี ๔  ได้ก าหนดวา่

หากบุคคล   กลุ่มบุคคลหรอืหนว่ยงานใดมีความจ าเป็นต้องจัดงานหรือจัดกิจกรรมท่ีมี

ลักษณะ เชน่  การประชุม การสัมมนา  การจัดเลีย้ง การแจกจ่ายอาหาร หรือส่งของ

ตา่งๆ ใหจ้ัดงานดังกล่าวได้โดยต้องปฏบัิตติามมาตรการป้องกันโรคท่ีทางราชการ

ก าหนดอย่างเครง่ครัด และผูจ้ัดงานตอ้งแจง้แผนการจัดให ้ ศปก. ในเขตรับผิดชอบ

ทราบก่อนการจัดงานหรือจัดกจิกรรมไม่นอ้ยกว่า ๓ วัน  และให้บันทึกข้อมูลและคดั

กรองบุคคลที่เข้าร่วมงานผ่านระบบแอปพลเิคชัน “ไทยชนะ”และ “หมอชนะ” และใน

ส่วนของกิจกรรมของ อบต.บ้านเพชร  ทีได้ก าหนดให้มโีครงการแขง่ขันกีฬาฟุตซอล  

ประจ าป ี๒๕๖๔     ซึ่งจะอยู่ในสว่นของค าสั่งจังหวัดชัยภูมิ  ข้อท่ี ๑๑  การเข้มงวดกับ

สถานท่ีหรือกิจกรรมท่ีเสี่ยงตอ่การระบาดของโรคแบบกลุ่มกอ้น เพื่อให้มาตรการ

ควบคุมแบบบูรณาการสามารถยับยัง้การระบาดของโรคได้อยา่งรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่เข้มงวดในการตรวจสอบ  สนามชนโค สนามชนไก ่

สนามปลากัด  สนามฝกึซ้อมหรือแข่งขัน หรือการจัดกิจกรรมอื่นในลักษณะท านอง

เดียวกัน  ซึ่งทางราชการยังไมอ่นุญาตให้ด าเนินการในชว่งเวลานี้  ดังนัน้ ในการจัด

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลในคร้ังน้ี ทางอบต.บ้านเพชร จึงขอเลื่อนการจัดการแข่งขัน

กีฬา ออกไปก่อนจนกว่าจะมคี าสั่งอนุญาตให้แขง่ขันได ้  จึงขอน าเรียนให้ทุกทา่นได้

รับทราบ 
 

นายศุภชัย   ชาญวิจิตร              -ขออนุญาตน าเรียนท่ีประชุม เนื่องด้วยนางแฉล้ม  ถาวรกาย   ผู้ใหญ่บ้านกลอย หมูท่ี่ ๕ 

เลขานุการสภาฯ              ได้เกษยีณอายุจากการด ารงต าแหนง่ผู้ใหญ่บ้านกลอย หมูท่ี่ ๕  ท าให้ต้องมกีารเลอืกตัง้   

คนใหม่ขึน้มาแทน  ซึ่งทางอ าเภอบ าเหน็จณรงค์  ได้ก าหนดวันเลอืกตัง้ในวันอังคารท่ี ๙ 

เดอืน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  ณ วัดบ้านกลอย หมูท่ี่ ๕   จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให ้     

ทุกทา่นได้รับทราบ 
 

ที่ประชุม                                  - รับทราบ 



 ๖ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒            เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด         -  ๒.๑  การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๔  ครัง้ท่ี  ๑  

ประธานสภาฯ                           ประจ าป ี ๒๕๖๓   ขอใหท่้านสมาชกิทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม     

  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะขอแก้ไข รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๔ ครัง้ท่ี ๑  

              ประจ าป ี ๒๕๖๓  หรือไม่ครับ   
 

นายไพศาล   ไทยประสงค์           - ขอแกไ้ขค าผิดในหน้าท่ี ๖  บรรทัดท่ี ๒  ตรงค าว่า  ได  ขอแกไ้ขเป็น ได ้ครับ 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗                   และขอแก้ไขในหน้าท่ี ๑๑  บรรทัดท่ี ๒  ตรงข้อความ  เพือ่คัดเลือกกรองโครงการ      

       ขอแกไ้ขเป็น  เพื่อคดักรองโครงการ 
           

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  -มีสมาชิกท่านใดท่ีจะขอแก้ไข รายงานการประชุมสภาสมัยสามญัท่ี ๔ ครัง้ท่ี ๑  

 ประธานสภาฯ                          ประจ าป ี ๒๕๖๓  หรือไมค่รับ   
   

ที่ประชุม                 -  ไมม่ ี

 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด             -  ขอมตท่ีิประชุมสภาฯ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

ประธานสภา                                  สมัยสามญัท่ี ๔  ครัง้ท่ี  ๑  ประจ าป ี๒๕๖๓  ครับ            

   

ที่ประชุม                                  -  มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ เปน็เอกฉันท์  ( ๓๗ เสียง)  

ระเบียบวาระที่ ๓            กระทู้ถาม   

                                                - ไมม่ ี
   

ระเบียบวาระที่ ๔                เรื่องทีเ่สนอใหม ่
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด           ๔.๑ การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ     -ขอหารือกับท่านสมาชกิสภาฯ ทุกท่านว่าเราจะก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ 

                                                  ประจ าปกีี่สมัยครับ ทา่นใดมีความเห็นอยา่งไร  ขอให้ท่านได้เสนอมาครับ 
       

นายสอง   ถาวรกาย                    -ผมขอเสนอ  ๔  สมัยครบั  

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ 

 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด   -ขอผู้รับรอง  ๒  ท่านครับ 

ประธานสภาฯ            
 

นางสาวศรุวรรณ                        -ดิฉันขอรับรองคะ่                      

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ 
 

นางสาวบ าเพ็ญ   เถาจัตุรัส           -ดิฉันขอรับรองคะ่ 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒๒ 



 ๗ 

 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด      -ตอ่ไปเราจะก าหนดเดอืน วา่ในแต่ละสมัยสามญั   เราจะประชุมกันเดอืน 

ประธานสภาฯ                               ไหนบ้าง  ขอเชญิท่านสมาชกิได้เสนอมาครับ 
                                                                     

นายไพศาล   ไทยประสงค์                -ผมขอเสนอให้มีการประชุมสภาฯ  ในแต่ละสมัย  ดังนี้ 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗                                 สมัยสามัญที่ ๑  เดอืน กุมภาพันธ์    ระหว่างวันท่ี    ๑  – ๑๕ 

                              สมัยสามญัท่ี ๒  เดอืน เมษายน       ระหวา่งวันท่ี    ๑ –  ๑๕ 

                   สมัยสามญัท่ี ๓  เดอืน สิงหาคม       ระหวา่งวันท่ี    ๑ –  ๑๕ 

                                                              สมัยสามัญท่ี ๔  เดอืน ธันวาคม       ระหวา่งวันท่ี    ๑  – ๑๕ 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด        -ขอผู้รับรอง  ๒ ท่านครับ 

ประธานสภาฯ                                   

 

นายไมตร ี  กอสนิทว ี                 -ผมขอรับรองครับ 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๙  
 

นายส าราญ   ศรทีอง                         -ผมขอรับรองครับ 

สมาชิก อบต.หมู่ที่  ๗ 

 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด       -ขอมตท่ีิประชุมสภาในการก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าป ี

ประธานสภาฯ                                 ๒๕๖๔  ขอมตท่ีิประชุมครับ 
                                                                                                              

ที่ประชุม                                        -  มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ( จ านวน  ๓๗  เสียง) 

    

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด             ๔.๒ การก าหนดสมยัประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี สมัยแรกของปีถดัไป 

ประธานสภาฯ                                 -ตอ่ไปเราจะก าหนดวันแรกของการเปิดประชุมสภาฯ ในปี ๒๕๖๕ วา่เราจะ 

       ประชุม  วันท่ีเท่าไร  ขอใหท่้านสมาชกิได้เสนอมาครับ                                                                               
         

นายไพศาล  ไทยประสงค์                   - ผมขอเสนอวันแรกของการประชุมสภาฯ ครัง้แรก ในการเปิดประชุมสภาฯ 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗                         สมัยแรก ประจ าป ี๒๕๖๕ ในวันศุกร์ท่ี ๔  เดอืนกมุภาพันธ์  ๒๕๖๕ ครับ 

         

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด                  -ขอผู้รับรอง  ๒  ท่านครับ 

ประธานสภาฯ 

 

นางสาวพรพรรณ   เชื่อมขุนทด         -ดิฉันขอรับรองคะ่ 

สมาชิก อบต.หมู่ที่  ๒๒     
 

นายช่อ  ปูนสันเทียะ                       -ผมขอรับรองครับ    

สมาชิก อบต.หมู่ที่  ๕ 
 



     ๘ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด                 -มสีมาชิกสภาทา่นใดจะเสนอเป็นอยา่งอื่นอีกหรือไม ่ ถ้าไมม่ ี

ประธานสภาฯ                                ขอมตท่ีิประชุมสภาฯ  ในการก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ   ประจ าป ี 

     สมัยแรกของปี ๒๕๖๕   ตามท่ีท่านสมาชกิสภาหมูท่ี่  ๗   เสนอมา            

     ขอมตท่ีิประชุมครับ 
 

ที่ประชุม                                      -  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ( จ านวน  ๓๗  เสียง) 
              

ระเบียบวาระที่ ๕                  เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด            ๕.๑  การพจิารณาขอความเห็นชอบของสภาฯ  ในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์  

ประธานสภาฯ                          ในเขตป่าไม้  เพื่อขอผอ่นผันตามมตคิณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี ๒๓  มถิุนายน ๒๕๖๓    

ของวัดเพชรวศิยาราม (วัดหนองขนาก) ขอเชญิท่านนายกฯ ครับ 
 

นายธีรวัจน์   ธรรมโสภารัตน ์        - สบืเนื่องจากวัดเพชรวิศยาราม หรือวัดหนองขนาก ไดแ้จ้งขออนุญาตเข้าร่วมประชุม  

นายก อบต. สภา อบต.บ้านเพชร เพื่อให้สภา อบต.บ้านเพชร ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ 

ขออนุญาตเข้าท าประโยชนห์รืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อท่ีจะน า

เอกสารไปยื่นค าขอผ่อนผันตามมตคิณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี ๒๓  มถิุนายน  ๒๕๖๓ 

ท้ังน้ี สบืเนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการตีความ

กฎหมายใหม่ว่า พื้นท่ีใดท่ีไม่มเีอกสารสิทธ์ิให้ถือวา่พืน้ท่ีน้ันเป็นพืน้ท่ีป่า  เชน่  พื้นท่ีของ

วัดท่ีไม่มเีอกสารสิทธ์ิก็ให้ถือวา่เป็นพืน้ท่ีป่า  และการท่ีจะเขา้ไปท าประโยชนใ์นพืน้ท่ีป่า 

ตามกฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนัน้ จะตอ้งขออนุญาต

เข้าท าประโยชนจ์ากกรมป่าไมก้อ่นท่ีจะเขา้ท าประโยชนไ์ด้   เมื่อกรมป่าไม้น ากฎหมาย

เร่ืองนี้ออกมาบังคับใช ้  ท าให้ส่วนราชการต่างๆ  เชน่  อบต. เมื่อจะเขา้ไปท าประโยชน์

ในพืน้ท่ี ท่ีไม่มเีอกสารสิทธ์ิ เชน่ เข้าไปก่อสร้างถนน ก็ถือว่าเข้าไปท าประโยชนใ์นพืน้ท่ี

ป่าไม้  อบต.ก็จะต้องยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตจากกรมป่าไมใ้นการขออนุญาตเข้าท า

ประโยชนใ์นเขตพื้นท่ีป่าก่อน  ท้ังน้ีได้มีมตคิณะรัฐมนตรี  เมือ่วันท่ี ๘  กรกฎาคม  

๒๕๖๓ ได้ก าหนดว่าให้ผู้ท่ีด าเนนิการเข้าท าประโยชนใ์นพืน้ท่ีป่าท่ีได้ด าเนนิการมาแล้ว 

เชน่ ส่วนราชการต่างๆ ให้สามารถยื่นเร่ืองขอผ่อนผันในการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ได ้

พื้นท่ีวัดก็เชน่กัน โดยให้ด าเนินการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการขออนุญาตจากกรมป่าไม ้   

และในวันนี้วัดเพชรวศิยารามหรือวัดหนองขนาก  ซึ่งได้มีพืน้ท่ี ท่ีไม่มเีอกสารสิทธ์และได้

เข้าท าประโยชนภ์ายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๖  แห่ง พระราชบัญญัตป่ิา

สงวนแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๐๗ (โคกปอแดง) ซึ่งทางส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ชัยภูมิ ได้ด าเนินการยื่นค าขออนุญาตการเข้าท าประโยชนใ์นเขตป่าไม้กับส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมแิละศูนยป่์าไมช้ัยภูมิ  เพื่อขอผ่อนผัน

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี  ๒๓  มถิุนายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว แตท่างส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมแิละศูนย์ป่าไม ้ ได้แจ้งให้ทางวัดได้

จัดสง่เอกสารเพิ่มเตมิในส่วนของการขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ในการพิจารณา

ให้ความเห็นชอบในการเข้าท าประโยชนใ์นพืน้ท่ีป่าของวัดเพชรวิศยาราม ซึ่งวัดดังกล่าว

นี้ได้ตัง้อยู่ในเขตพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  โดยทางวัดตอ้งน า

เอกสารการประชุมการพจิารณาในวันนี้  แนบส่งเอกสาร    



 ๙ 

 

เพื่อใชป้ระกอบการค าขออนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน และน าเอกสารสง่ให้กับศูนยป่์าไม้

ตอ่ไป ในวันนี้จึงขออนุญาตน าเรียนให้ท่ีประชุมสภาได้พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ       

ในเร่ืองนี้ต่อไป 
       

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด           -มท่ีานใดท่ีจะสอบถาม / หรือมคีวามเห็นเกี่ยวกับในเร่ืองนี้  หรือไมค่รับ 

ประธานสภาฯ       
  

นายไพศาล   ไทยประสงค์           - ส าหรับความเห็นในเร่ืองนี้น้ัน  ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ  และได้มีความศรัทธาใน 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗                  พระพุทธศาสนา ซึ่งก็มคีวามยนิดแีละไมข่ัดข้องในการท่ีจะอนุญาตให้วัดเข้าท าประโยชน ์

ในพืน้ท่ีป่าได้  เพื่อท่ีทางวัดจะได้ย่ืนขออนุญาตขอผ่อนผันจากกรมป่าไม้ตอ่ไป 
 

นายศุภชัย   ชาญวิจิตร              -ขออนุญาตน าเรียนท่ีประชุมเพิ่มเตมิในเร่ืองของการขออนุญาตเข้าท าประโยชนใ์นเขต  

เลขานุการสภาฯ              ป่าไม ้ซึ่งในสว่นของกฎหมายป่าไม้นัน้ได้บอกเอาไว้วา่ท่ีดนิหรือพื้นท่ีต่างๆ ที่ไมม่เีอกสาร 

สิทธ์ิ หรือท่ีดนิท่ีไมม่โีฉนด ให้ถอืว่าเป็นท่ีดนิท่ีอยูใ่นความดูแลของกรมป่าไม้  ดังนัน้   

ส่วนราชการอ่ืนๆ เชน่ อบต.  โรงเรียน  หนว่ยงานราชการ  วัด หรือส านักสงฆต์า่งๆ 

ท่ีต้ังอยูใ่นพืน้ท่ี ท่ีไม่มเีอกสารสิทธ์ิ จะตอ้งย่ืนค าขออนุญาตการเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า 

ซึ่งในสว่นของ อบต.บ้านเพชร นัน้ได้สง่เอกสารยื่นเร่ืองไปแลว้  ในสว่นของเร่ืองนี้ในพื้นท่ี

ของเรานั้นยังไม่พบปัญหามากเท่าไร  ส่วนท่ีพบปัญหามากกค็ือพื้นท่ีท่ีอยูใ่นเขตอุทยาน

แห่งชาติ เชน่ ได้มีการเข้าท าประโยชนใ์นเขตพื้นท่ีอุทยาน หรือเข้าไปท าถนนในเขต

อุทยาน หรือมกีารก่อสร้างตา่งๆ ในเขตอุทยาน ซึ่งก็จะมีค าสั่งให้ร้ือถอนตามมาภายหลัง  

และในการของบประมาณต่างๆ หรือของบอุดหนุนจากกรมในโครงการตา่งๆ จะต้องมี

การยื่นขออนุญาตจากกรมป่าไมอ้ย่างถูกต้องก่อน จึงจะไดรั้บการจัดสรร หรือการ

อนุมัตงิบประมาณ  แตถ่้าเมื่อได้รับงบประมาณมาแล้ว มาตรวจสอบพบวา่ไมไ่ด้มีการ

ยื่นขออนุญาตเข้าท าประโยชนใ์นพืน้ท่ีป่าก็ไมส่ามารถท่ีจะเขา้ด าเนินการโครงการได้ เรา

จึงจ าเป็นต้องด าเนนิการให้ถกูต้องตามระเบียบและขั้นตอนอยา่งถูกต้องตอ่ไป 
 

นายไพศาล  ไทยประสงค์             - ขออนุญาตสอบถาม และน าเรียนไปยังกรมป่าไม้ ถึงกรณีท่ีดนิท่ีมีสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้ว 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗                   ในกรณีของ วัด  โรงเรียน  อบต. หรือส่วนราชการอ่ืน  ถา้จะขอให้มีเอกสารสทิธ์ิ หรือ 

ให้กรมป่าไม้ออกเอกสารสทิธ์ิในพืน้ท่ีเหลา่นี้ ให้ถอืเป็นกรรมสทิธ์ิเลยจะได้หรือไม่ 
 

นายศุภชัย   ชาญวิจิตร              -ขออนุญาตน าเรียนท่ีประชุม ในส่วนของกรมป่าไม้นัน้ได้แจ้งให้ส่วนราชการต่างๆ ท่ีไมม่ ี

เลขานุการสภาฯ   เอกสารสิทธ์ได้ท าหนังสอืเข้าไปท่ีกรมป่าไม้  ซึ่งในสว่นของ อบต.บ้านเพชรนัน้ ได้ท า 

เร่ืองเข้าไปแลว้  และหนว่ยงานราชการต่างๆ ก็ต้องส่งเร่ืองเข้าไปกรมป่าไม้ โดยจะตอ้งมี

แผนผังอาณาเขตท่ีแน่ชัด รูปแบบอาคารต่างๆ  ซึง่จะต้องแนบกับเอกสารพร้อมแบบ   

ค ารอ้งตามท่ีกรมป่าไม้ก าหนด ส่วนในขั้นตอนต่อไปคือชา่งจากกรมป่าไม้จะออกมา

ตรวจสอบรังวัดของแตล่ะหนว่ยงานท่ีได้สง่เร่ืองเข้าไป  ซึ่งเราก็มีแคห่นา้ที่ ท่ีต้องเสนอ

เร่ืองส่งเข้าไปตามระเบียบและขั้นตอนให้ถูกตอ้งตามท่ีกรมป่าไมก้ าหนด ทางกรมป่าไม้ก็

จะส่งเจ้าหนา้ที่ออกมาตรวจสอบและรับรองเอกสารสิทธ์ิให้ตอ่ไป ซึ่งจะมาเมื่อไรน้ันกไ็ม ่

 



๑๐ 

 

สามารถท่ีจะตอบได้ และจะได้เมื่อไรนัน้ก็ยังไม่สามารถทราบได้ เพราะเป็นเร่ืองของ

กระบวนการของกรมป่าไม้ท่ีจะตอ้งพิจารณาในเร่ืองนี้  จึงขอน าเรียนให้ท่ีประชุม

รับทราบในเร่ืองน้ีตอ่ไป 
 

นายวัชพงษ์    เชื่อมขุนทด           -ถามที่ประชุมว่า  มสีมาชิกสภาฯ ทา่นใด มีความเห็นในเร่ืองน้ีอย่างไร หรอืมีขอ้สงสัย 

ประธานสภาฯ     ท่ีจะสอบถามอีกหรือไม ่ ขอเชญิครับ 

 

ที่ประชุม                                  - ไม่มี  
 

นายวัชพงษ์    เชื่อมขุนทด           -ถ้าไมม่ท่ีานใดมคีวามเหน็ในเร่ืองนี้แล้ว / ขอมตท่ีิประชุมสภาฯ ในการพิจารณาขอความ 

ประธานสภาฯ               เห็นชอบ ของสภา อบต.บ้านเพชร  ในการขออนุญาตเข้าท าประโยชนใ์นเขตพื้นท่ีป่าของ 

           วัดเพชรวิศยาราม (วัดหนองขนาก) ต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ที่ประชุม                                  - มมีตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (จ านวน  ๓๗  เสียง)  

 

ระเบียบวาระที่ ๖                  เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด             -ในญัตติอ่ืนๆ  นีม้ีท่านใดมเีร่ืองท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบ ขอเชญิครับ 

ประธานสภาฯ        
 

นางไพวรินทร์   ค าหงษา             -ด้วยส านักปลัดมเีร่ืองน าเรียนท่ีประชุมฯ  เกี่ยวกับเร่ืองของขยะ    สบืเนื่องจาก อบต.  

หัวหนา้ส านักปลัด   ได้รับเร่ืองจาก นายไมตรี  กอสนิทว ีส.อบต. หมูท่ี่ ๑๙    ได้แจง้เกี่ยวกับปัญหาที่ท้ิงขยะ 

บริเวณหนองบัวชะโลง บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๑๙  โดยระบุว่าได้มีประชาชนได้น าขยะมา

ท้ิงบริเวณดังกลา่ว  ซึ่งทาง อบต. ก็ได้รับเร่ืองแลว้  ผู้บริหารก็ได้รับทราบแล้ว และได้มี

การแจ้งเจ้าหนา้ที่งานสาธารณสุข พร้อมกับผู้น าหมู่บ้านหนองแวง ท้ัง ๖ หมูบ้่าน ในการ

ลงพื้นท่ีเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงแลว้ เมื่อวันท่ี  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๔  จากการเข้า

ตรวจสอบพบวา่มีการท้ิงขยะบริเวณนัน้จริง ซึ่งอยู่ใกล้กับแหลง่น้ า จึงได้มีการหารือกับ

ผู้น าหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา กไ็ด้ขอ้สรุปวา่ อบต.จะตอ้งด าเนินการ

เก็บขยะเพ่ือฝังกลบ และท าการขุดบ่อไว้ส าหรับให้ประชาชนได้น าขยะไปท้ิง ซึ่ง อบต. มี

งบประมาณในเร่ืองของการก าจดัขยะ จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  ส่วนการแกไ้ขปัญหาใน

ระยะยาวตอ่ไปน้ัน จะตอ้งมกีารตรวจสอบแนวเขตท่ีแน่ชัดก่อนวา่ที่ดินบริเวณนัน้มี

จ านวนเท่าไร  โดยผู้น าทัง้  ๖  หมูบ้่าน  จะตอ้งท าหนังสอืถึง อบต. ในเร่ืองของการให้ 

อบต. สอบแนวเขต และจะไดม้กีารจัดท าประชาคมในเร่ืองของจุดท้ิงขยะของบ้านหนอง

แวง ท้ัง ๖ หมูบ้่าน และเม่ือได้ขอ้สรุปแลว้ก็จะตอ้งต้ังงบประมาณในปี ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

เพื่อท่ีจะปรับปรุงให้เป็นท่ีท้ิงขยะที่ถูกต้อง และไมส่ร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดลอ้มและ

ชุมชน ถึงแมว้า่จะอยู่หา่งไกลจากชุมชนแต่ก็ยังมชีาวบ้านท่ีท าการเกษตรอยู่ใกล้เคียงกับ

ท่ีบริเวณนัน้ ซึ่งก็อาจจะได้รับผลกระทบจากขยะนี้ในเร่ืองของกลิ่น ในสว่นของเร่ืองขยะ

นี้ก็จะต้องใชง้บประมาณเป็นจ านวนมาก  จงึขอน าเรียนให้ท่ีประชุมสภาฯ ได้รับทราบ  
 

 



๑๑ 
 

นายไมตร ี กอสนิทว ี                  - ขอขอบคุณคณะผู้บริหารท่ีได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเร่ืองของพืน้ท่ีจุดท้ิงขยะ    ของ 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๙                บ้านหนองแวง หมู่ท่ี ๑๙      ท้ังน้ี    เนื่องจากผมได้รับเร่ืองร้องเรียนจากชาวบ้านท่ีได้ใช้ 

เส้นทางสัญจร  และท าการเกษตรในเขตพื้นท่ีบริเวณนัน้  จึงได้แจ้งเร่ืองมาทาง อบต. 

เพื่อให้ด าเนนิการเข้าตรวจสอบพื้นท่ีหนองบัวชะโลง และผมกห็วังเป็นอยา่งยิ่งวา่ในเร่ือง

นี้จะได้รับการแกไ้ขและการด าเนนิการอยา่งโดยด่วนต่อไป     

 

นายศุภชัย   ชาญวิจิตร              -ขอฝากถึงท่านสมาชกิสภา อบต. บ้านหนองแวง ทัง้  ๖  หมูบ้่าน  ได้ช่วยประสานกับ 

เลขานุการสภาฯ   ผู้ใหญ่บ้านหนองแวง ทัง้ ๖ หมูบ้่าน ให้ท าหนังสอืมาถึง อบต. ในเร่ืองของการขอให้ทาง  

อบต.สอบแนวเขตท่ีบริเวณหนองบัวชะโลง  เนื่องจากทาง อบต. ยังไม่ได้รับหนังสือจาก

ทางผู้น าหมูบ้่านในเร่ืองนี้  จึงไมส่ามารถท่ีจะด าเนินการแจ้งส านักงานท่ีดนิให้ออกมาท า

การรังวัดท่ีดังกลา่วได ้  ซึง่งบประมาณส าหรับการรังวัดท่ีดนิน้ันทาง อบต.ก็ได้ต้ัง

งบประมาณไวแ้ลว้ จึงขอฝากให้ท่านสมาชกิได้แจง้ประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านในเร่ืองนี้

ตอ่ไป 

 

นายไพศาล  ไทยประสงค์             - ขอแสดงความคิดเห็นเร่ืองของการด าเนนิการเร่ืองขยะ ซึ่งมีท้ังสว่นของข้อดี และ 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗                  ข้อเสีย  ข้อดีคอืเราไมเ่สียงบประมาณ และค่าใชจ้่ายในเร่ืองของการก าจัดขยะ ส่วน 

ข้อเสีย คือ ประชาชนในท้องท่ีมีการท้ิงขยะไม่เป็นท่ีเป็นทางในเขตพืน้ท่ีต่างๆ  ท้ังในพื้นท่ี

ท่ีหวงห้าม และไมห่วงหา้ม เพราะไมม่ท่ีีท้ิงเป็นท่ีเฉพาะ ในสว่นของขยะภายในครัวเรือน

นัน้ยังไมค่่อยเยอะเท่าไรสามารถก าจัดเองได้ภายในครัวเรือน เชน่ การฝังกลบ การเผา 

ส่วนท่ีเยอะนั้นจะเป็นขยะของผู้ท าการค้าขาย พอ่คา้ แมค่้า โดยเฉพาะพืน้ท่ีท่ีเปิดขาย

ของตลาดนัด ขยะจะเยอะมาก และในเร่ืองของท่ีท้ิงขยะของบ้านหนองแวง ซึ่งผมกลัววา่

พื้นท่ีหนองบัวชะโลงจะถูกน ามาเป็นท่ีท้ิงขยะไปโดยปริยาย ถ้าไมรี่บด าเนนิการฝังกลบให้

เรียบร้อย  ชาวบ้านก็จะน าขยะมาทิง้กันเร่ือยๆ  ขยะก็จะมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ จึงอยาก

ให้รีบด าเนนิการขุดบ่อ และฝังกลบให้เรียบร้อยต่อไป 

 

นางปรัชญาภรณ์   มังกร             -ด้วยกองคลัง งานจัดเก็บรายได้ มีเร่ืองแจ้งประชาสัมพันธ์ในเร่ืองของการขยายระยะ 

ผู้อ านวยการกองคลงั  เวลาในการช าระภาษีท่ีดนิและสิง่ปลูกสรา้ง  ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๔ สบืเนื่องจาก 

สถานการณ์ของโรคโควิด 19 ซึ่งปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ประชาชนได้รับ

ผลกระทบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงได้มีมตใิห้ขยายระยะเวลาในการช าระ

ภาษีท่ีดนิและสิ่งปลูกสร้าง ซึง่จากเดมิในปงีบประมาณ  ๒๕๖๔ ภายในเดอืนกุมภาพันธ์  

จะตอ้งแจง้ยื่นแบบประเมินให้กบัผู้ประกอบการและเจ้าของท่ีดนิ  ซึ่งจะได้มีการขยาย

ระยะเวลาออกไปอกี  ๒ เดอืน  จนถึงเดอืนเมษายน  โดยทาง อบต. จะแจ้งแบบประเมิน

ของแต่ละคนไปโดยตรง  ส่วนในเร่ืองของการช าระภาษ ี ตามห้วงเวลาเดิมจะต้องช าระ

ภายในเดอืนเมษายน แตใ่นปีนี้จะมีการขยายระยะเวลาออกไปอกี  ๒  เดอืน ไปจนถึง

เดอืนมถิุนายน ๒๕๖๔ และในสว่นของการช าระภาษีเนื่องจากสถานการณโ์ควิด 19     

ผู้ช าระภาษีจะได้รับการลดหย่อนให้เหลอื ๙๐% ของยอดการช าระจริง คือจะได้ช าระ 

แค่  ๑๐% เท่านัน้  จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ทุกทา่นได้รับทราบ 

 



 

๑๒ 

 

นายเงนิ  เทียวประสงค์            -ด้วยกองชา่ง ขอแจ้งเร่ืองของการซ่อมแซมถนน ที่จะตอ้งน าเขา้แผน เพื่อขอเพิ่มเตมิแผน  

ผู้อ านวยการกองช่าง          และน าโครงการไปด าเนนิการ เพื่อขอจ่ายเงินสะสม ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ นัน้ ทาง   

กองช่างได้แจ้งขอเอกสารจากทางหมู่บ้าน ในเร่ืองของการจัดประชุมประชาคม และให้ส่ง

รายงานการประชุมประชาคม พร้อมแนบรายช่ือของประชาชนในหมูบ้่านท่ีได้รับความ

เดอืดร้อน โดยให้น ามาส่งท่ี อบต. นัน้ ซึ่งยังมีบางหมู่บ้านยังไมไ่ด้ส่งเข้ามา กข็อให้ท่านรีบ

ด าเนนิการและน าส่งดว้ยครับ เพื่อท่ีทางกองชา่งจะได้น าเอกสารส่งไปยังงานแผน  ในการ

ขอเพิ่มเตมิแผน เพื่อท่ีได้น าเขา้วาระการพจิารณาในการประชมุสภาฯ ในคร้ังต่อไป  ซึ่งถา้

ท่านสมาชกิทา่นใดยังไมเ่ข้าใจในเร่ืองของการจัดท าเอกสารก็ขอให้ท่านมาติดต่อและ

ประสานได้ท่ีกองชา่งต่อไปครับ 

               

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด         -  มสีมาชิกทา่นใดจะชี้แจงเพิ่มเตมิอีกหรือไม่ 

ประธานสภา ฯ  ถ้าไมม่ ี โอกาสนีผ้มก็ขอขอบคณุสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ท่ีเข้าร่วม 

                                              ประชุมในวันนี้  และขอปดิการประชุม                 
                  

         

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 
 
 
 
 

 

                      



                      

 

      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 

 

 

 

 

     -รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเพชร  สมัยสามัญที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    เมื่อวันศุกร์ที่   ๕  เดือน กุมภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔   สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเพชร  ได้รับรองรายงาน         

    การประชุมแลว้    ในสมัย.......................................ที.่................ครั้งที.่...................ประจ าปี........................ 

    เมื่อวัน...........................ที.่............เดือน.................................พ.ศ. ......................... 

 

 

 

     (ลงชื่อ) 

                (นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด) 

                                                      ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 

 
 

 


