
        

 

 

 
 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

วันพุธที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ชั้น  ๒ 

     

ผู้เข้าประชุม   ๓๐  คน 

ผู้ไม่เข้าประชุม ๑๔ คน         

เปิดการประชุมเวลา   ๑๐.๐๐   น. 
 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายวัชพงษ์               เชื่อมขุนทด ประธานสภาฯ วัชพงษ์               เชื่อมขุนทด  

๒ นายสามารถ   ทานสละ     สมาชิก  อบต. สามารถ              ทานสละ  

๓ นายเดชา               ยึดพวก     สมาชิก  อบต. เดชา                   ยึดพวก  

๔ นางสามารถ   ชาติเผือก     สมาชิก  อบต. สามารถ              ชาติเผอืก  

๕ นายนิรันต์   ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. นิรันต์                 ไทยประสงค์  

๖ นางสาวศรุวรรณ   มิตรขุนทด สมาชิก อบต. ศรุวรรณ             มิตรขุนทด  

๗ นายสอง   ถาวรกาย สมาชิก อบต. สอง                   ถาวรกาย  

๘ นายบาง   เฝ้าหนองดู่ สมาชิก อบต. บาง                   เฝ้าหนองดู่  

๙ นายส าราญ   ศรทีอง สมาชิก  อบต. ส าราญ               ศรทีอง  

๑๐ นายสังวร   เคยพุดซา สมาชิก อบต. สังวร                  เคยพุดซา  

๑๑ นายจวน   เชื่อมขุนทด สมาชิก อบต. จวน                   เชื่อมขุนทด   

๑๒ นายหนม   จูงจติร สมาชิก อบต. หนม                   จูงจิตร  

๑๓ นายประชุม   พบขุนทด สมาชิก อบต. ประชุม                พบขุนทด  

๑๔ นายพนม พิมพ์จัตุรัส สมาชิก อบต. พนม                  พิมพ์จัตุรัส  

๑๕ นายหลึ่ม น้อยสุวรรณ์ สมาชิก อบต. หลึ่ม                  นอ้ยสุวรรณ์  



 ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑๖ นางเสียงพิณ แถวประไพ สมาชิก อบต. เสียงพิณ             แถวประไพ  

๑๗ นางสาวเสาวนีย์ ศรปีระเทศ สมาชิก อบต. เสาวนีย ์              ศรปีระเทศ  

๑๘ นายพิทักษ์           มีชัย สมาชิก อบต. พิทักษ์                มชัีย  

๑๙ นายเดชา              เฝา้หนองดู่ สมาชิก  อบต. เดชา                  เฝ้าหนองดู่  

๒๐ นายปรีชา จติเพชรสกุล สมาชิก  อบต. ปรีชา                 จิตเพชรสกุล  

๒๑ นายอ้อน             พันธ์มณ ี สมาชิก อบต. อ้อน                   พันธ์มณี  

๒๒ นายมานะ            พาขุนทด สมาชิก อบต. มานะ                 พาขุนทด  

๒๓ นายไมตร ี           กอสินทวี สมาชิก อบต. ไมตรี                 กอสินทวี  

๒๔ นายสมุย อาบสุวรรณ์ สมาชิก อบต. สมุย                   อาบสุวรรณ์  

๒๕ นายปิยะ เพียกขุนทด สมาชิก อบต. ปิยะ                   เพียกขุนทด  

๒๖ นายบุญเรอืง พุหมื่นไวย สมาชิก อบต. บุญเรอืง               พุหมื่นไวย  

๒๗ นางสาวพรพรรณ เชื่อมขุนทด สมาชิก อบต. พรพรรณ             เชื่อมขุนทด  

๒๘ นางสาวบ าเพ็ญ    เถาจัตุรัส สมาชิก อบต. บ าเพ็ญ                เถาจัตุรัส  

๒๙ นายสมบูรณ์ พรมทอง สมาชิก อบต. สมบูรณ์               พรมทอง  

๓๐ นายแอ๊ด             มูลขุนทด สมาชิก อบต. แอด๊                    มูลขุนทด  

 นายศุภชัย ชาญวิจิตร เลขานุการสภาฯ ศุภชัย                  ชาญวิจติร  



                 ๓ 

 

 ผู้ไม่เข้าประชุม   ๑๔    คน 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพงศพ์ษิณ ุ อาบสุวรรณ์ สมาชิก อบต. พงศ์พิษณุ      อาบสุวรรณ์ ลา 

๒ นายชูรัตน์ ขุนสูงเนนิ สมาชิก อบต. ชูรัตน์            ขุนสูงเนนิ ลา 

๓ นายอดิศักดิ ์ บัณฑิต สมาชิก อบต. อดศิักดิ์          บัณฑติ ลา 

๔ นายช่อ ปูนสันเทียะ สมาชิก อบต. ชอ่                ปูนสันเทียะ ลา 

๕ นายสมนดิ ค าศรี สมาชิก อบต. สมนิด            ค าศรี ลา 

๖ นายไพศาล ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. ไพศาล           ไทยประสงค์ ลา 

๗ นายแดง งิมขุนทด สมาชิก อบต. แดง               งิมขุนทด ลา 

๘ นายมานะ อุไรพันธ์ สมาชิก อบต. มานะ             อุไรพันธ์ ลา 

๙ นายวิวัฒน์ ชาตะรักษ์ สมาชิก อบต. ววิัฒน์            ชาตะรักษ์ ลา 

๑๐ นายส ารวม พรีพรม สมาชิก อบต. ส ารวม           พรพีรม ลา 

๑๑ นายฉลอง ส าราญโคกสูง สมาชิก อบต.  ฉลอง            ส าราญโคกสูง ลา 

๑๒ นายฉลอง ทิพยป์ระทุม สมาชิก อบต. ฉลอง            ทพิย์ประทุม ลา 

๑๓ นายสมมติร อาบสุวรรณ์ สมาชิก อบต. สมมติร          อาบสุวรรณ ์ ลา 

๑๔ นางฐาปน ี แซ่เจียม สมาชิก อบต. ฐาปน ี            แซ่เจียม 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                อาบสุวรรณ์  

๕ นางไพวรินทร์ ค าหงษา หัวหน้าส านักปลัด ไพวรินทร์            ค าหงษา  

๖ นางปรัชญาภรณ์          มังกร ผู้อ านวยการกองคลัง ปรัชญาภรณ์        มังกร  

๗ นางอักษราภัคร์ พงษ์สุวรรณ ผู้อ านวยการกองสวัสดกิาร อักษราภัคร์         พงษ์สุวรรณ  

๘ นางสาวเบ็ญจมาศ     ตอพันดุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เบ็ญจมาศ           ตอพันดุง  

๙ นางทิพยวรรณ ชาญวจิิตร นักจัดการงานท่ัวไป ทิพยวรรณ           ชาญวจิิตร  

๑๐ นางกรรฐกร แสงอรุณ นักวชิาการศึกษา กรรฐกร               แสงอรุณ  

๑๑ นางสาวสุจิรา อุเทนสุต เจ้าพนักงานธุรการ สุจิรา                  อุเทนสุต  

๑๒ นางลักษิกา แจ่มใส ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่วเิคราะห ์ ลักษกิา                แจ่มใส  

๑๓ นางสหัสยา         อาบสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ สหัสยา                อาบสุวรรณ์  

๑๔ นายเจตน ์                     ปัดภัย คนงานท่ัวไป เจตน ์                  ปัดภัย  

๑๕ นายสันติ                 หมายชัย คนงานท่ัวไป สันติ                    หมายชัย  



                                                                                                                                                  ๔ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
                         

    เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร    ได้ตรวจนับรายช่ือสมาชิกผู้เขา้รว่มประชุมปรากฏว่า        

มผีู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  ๓๐ คน    จาก   ๔๔ คน ลา  ๑๔   คน  ปรากฏว่าจ านวนสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม     

จึงให้สัญญาณเรียกเขา้ห้องประชุม ตอ่จากนั้นจึงเรียนเชญิท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย            

พร้อมกล่าวเปิดประชุมต่อไป 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด             –  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาฯ  สมัยวสิามัญ สมัยท่ี  ๒    

ประธานสภาฯ                                ประจ าป ี  ๒๕๖๔   ครับ                       
                                                                
ระเบียบวาระที่ ๑                      เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด             -เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ      ขอเชญิท่านนายกฯ  ได้แจ้งตอ่ท่ีประชุม    
   
นายธรีวัจน์   ธรรมโสภารัตน ์        -  ในระเบียบวาระที่ ๑ นี้  มีแจ้งเร่ืองให้ท่ีประชุมรับทราบ  ดังนี ้

นายก อบต.              เร่ืองแรก   ขอแจ้งประกาศจังหวัดชัยภูมิ เร่ือง ขอความร่วมมอืประชาชนงดออกนอก 

เคหสถานหรือท่ีพ านัก  ด้วยสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของ

ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  และกระจายไปทุกจังหวัด  ซึง่มปัีจจัย

เสี่ยงในหลายประการ  ประกอบกับสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    

โคโรนา 2019 (โควิด 19)  ในพื้นท่ีจังหวัดชัยภูม ิ ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนอยา่งต่อเนื่อง

และมีแนวโน้มท่ีจะมกีารแพร่ระบาดเพิ่มมากขึน้  ดังนัน้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพืน้ท่ีจังหวัดชัยภูม ิอาศัยอ านาจ

ตามความใน ข้อ ๗ (๑) ของขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา ๙  แห่งพระราช

ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๑) ลงวันท่ี ๒๕ 

มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญตัโิรคติดตอ่  พ.ศ. ๒๕๔๘  

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคตดิตอ่จังหวัดชัยภูมิ

ตามมติท่ีประชุม ครัง้ท่ี ๕๔/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔  จึงออกประกาศขอ

ความร่วมมอืประชาชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดชัยภูม ิ งดออกนอกเคหสถานหรือท่ีพ านัก 

ภายหลังเวลา ๒๓.๐๐ นาฬกิา จนถึงเวลา ๐๕.๐๐ นาฬกิา  ของวันถัดไป เวน้แต่มีเหตุ

จ าเป็นหรือเป็นผู้ปฏบัิตงิานดา้นการแพทย ์การธนาคาร  การขนสง่สินค้าอุปโภคบริโภค 

ผลผลิตการเกษตร  ยาเวชภัณฑ ์ เครื่องมือแพทย ์  หนังสือพิมพ ์  การขนส่งน้ ามัน

เชื้อเพลงิ  การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสนิค้าเพื่อการน าเขา้หรือส่งออก การขนย้าย 

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 

 

ประชาชนไปสูท่ี่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายวา่ด้วยโรคติดตอ่ หรือการเข้าออกเวร

ท างานผลัดกลางคืนตามปกติ ท้ังนี้ให้ถือปฏบัิตติามมาตรการอยา่งเคร่งครัด  ตัง้แตว่ันท่ี 

๑๐ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  หรือจนกวา่จะมีการ

เปลี่ยนแปลงเป็นอยา่งอื่น  ประกาศ ณ วันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ลงช่ือ นายวิเชยีร 

จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูม ิ  ประธานกรรมการโรคติดตอ่จังหวัดชัยภูม ิ      

ผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิจังหวัดชัยภูมิ  

        เพื่อเป็นการป้องกัน  และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด 19) จงึขอให้ทุกภาคส่วนถือปฏบัิตติามประกาศดังกล่าวโดยเครง่ครัด และ

ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยท่ัวกัน 
 

เร่ืองท่ีสอง  เนื่องจากสถานการณโ์ควิด 19   ผู้ว่าราชการจังหวดัชัยภูม ิได้แจ้งสั่งการให้

ทุกอ าเภอท่ีมีแนวเขตรอยต่อตดิกับเขตจังหวัดอ่ืน  โดยให้ด าเนนิการจัดต้ังจุดตรวจคัด

กรองโรคติดเชื้อโควิด 19  ซึง่ต าบลบ้านเพชรมแีนวเขตติดต่อกับจังหวัดนคราชสมีา คือ

มแีนวเขตติดต่อกับต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขุนทด  จังหวดันครราชสมีา  ซึ่ง อบต.

บ้านเพชร จึงได้มีการจัดตั้งด่าน ซึ่งเป็นจุดคัดกรองส าหรับผู้ท่ีเดินทางสัญจรถนน

เส้นทางค าปิง – ด่านขุนทด ท่ีบริเวณไทรใหญ่ บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๑๙  จะมเีจา้หน้าท่ี

ปฏบัิตงิานเพื่อคัดกรองโรคโดยจะมีการจัดเวรผลัดเปลี่ยน  จ านวน  ๓  ผลัด โดยมีการ

รับผิดชอบ ผลัดละ  ๘  ชั่วโมง ในแต่ละวัน และมีการจัดต้ังชุดตรวจในแต่ละวัน ซึ่งใน

ส่วนของ อบต.บ้านเพชร ก็ไดม้กีารจัดท าค าสั่งแตง่ตัง้เจ้าหนา้ที่เพื่อร่วมปฏบัิตงิานท่ีจุด

ตรวจคัดกรอง ร่วมกับสมาชิก อปพร.  อสม. และเจ้าหนา้ทีฝ่่ายปกครอง  จึงขอน าเรียน

ให้ทุกทา่นได้รับทราบ 
 

เร่ืองท่ีสาม  ขอแจ้งสถานการณส์ าหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพืน้ท่ี

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้มีผู้ติดเชื้อโควิด 19  ในรอบเมษายน จ านวน 

๒ ราย ซึ่งขณะนีไ้ด้รับการรักษาหายเป็นปกติและได้กลับบ้านแลว้ และได้พบผู้ติดเชื้อ  

ท่ีบ้านโคกสวา่งซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันในอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จ านวน ๑๓  ราย ซึ่งก าลัง

เข้ารับการรักษา โดยได้มีการสง่ตัวไปรักษาท่ีโรงพยาบาลชัยภูมิ และโรงพยาบาลจัตุรัส 

รวมผู้ป่วยในอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จ านวน ๑๕ ราย  

       ท้ังน้ีผู้ว่าราชการจังหวัดชยัภูมไิด้มีนโยบายให้ทุกต าบล ทุกทอ้งถิ่น ได้เตรียมการ

จัดตั้งศูนย์ Local Quarantine  (LQ) ประจ าต าบล เพื่อเป็นสถานกักกันโรคทอ้งท่ี ส าหรับ

กักกันผู้ท่ีเดินทางข้ามจังหวัด และได้กลับเข้ามาอยู่ในพืน้ท่ี เพื่อเป็นสถานท่ีรองรับผู้ท่ี

ตอ้งกักตัว เนื่องจากในหมู่บ้านไมม่สีถานท่ีกักตัว  ซึ่งทาง อบต.บ้านเพชร นัน้ได้มกีาร

ประชุมคณะท างานฯ ซึ่งท่ีประชุมได้มมีตใิห้ใชส้ถานท่ีอาคารศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ 

อบต.บ้านเพชร เป็นสถานท่ีส ารองไว้ในกรณท่ีีจะต้องมกีารจัดตัง้ศูนย ์Local Quarantine  

(LQ) ประจ าต าบล  ตอ่ไป  จึงขอน าเรียนให้ทุกทา่นได้รับทราบ 

 

ที่ประชุม   -   รับทราบ 

 



๖ 

                                             

ระเบียบวาระที่  ๒            เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด     -  ๒.๑  การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญท่ี ๒   ประจ าป ี ๒๕๖๔   

ประธานสภาฯ    ขอให้ท่านสมาชกิทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม   มสีมาชกิทา่นใดท่ีจะขอ 

  แก้ไขรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญท่ี ๒  ประจ าป ี ๒๕๖๔  หรือไมค่รับ  

  - ถ้าไมม่ ี ผมขอมตท่ีิประชุมสภาฯ  เร่ืองรับรองรายงาน 

   การประชุมสภาฯ  สมัยสามญัท่ี  ๒   ประจ าป ี ๒๕๖๔  
              

ที่ประชุม                                   -  มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ เปน็เอกฉันท ์ (๓๐ เสียง)  
 

ระเบียบวาระที่ ๓                    กระทู้ถาม   

                                               - ไมม่ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔                เรื่องที่คณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว้ 

     -ไมม่ี 

 

ระเบียบวาระที่ ๕                เรื่องทีเ่สนอใหม ่
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  ๕.๑  การพจิารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

ประธานสภาฯ   เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัท่ี ๕)  ขอเชญิท่านนายกครับ 

            

นายธรีวัจน์   ธรรมโสภารัตน์  - ด้วยงานนโยบายและแผน ส านักงานปลัด ได้รับแจ้งจากส่วนราชการภายในองค์การ

นายก อบต.   บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   และประชาคมหมูบ้่าน   มคีวามประสงค์ขอเพิ่มเตมิ  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 5) เพื่อ

เตรียมแผนงาน/โครงการ   ในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงได้เสนอขออนุมัติเพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 5) เพื่อให้การด าเนินการ

ดังกล่าวเป็นไปดว้ยความถูกต้องเรียบร้อย  บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  สามารถ

แก้ไขปัญหาความเดอืนร้อนให้กับประชาชนได้ และเกิดประโยชนแ์ละประสิทธิภาพสูงสุด

ต่อประชาชน   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนองค์การบริหารส่วนต าบล     

บ้านเพชร   จึงได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 5) และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านเพชรในการพิจารณาร่างแผนฉบับดังกล่าว และน าเข้าสู่ท่ีประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป โดย

ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงขอ

ชี้แจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมสภาฯ  ได้รับทราบ  ดังนี้ 

 

 



            ๗ 
 

ส่วนท่ี  1 

หลักการและเหตุผล 

 ในการเพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  (ฉบับท่ี 5) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   

   อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

       ******************************** 

 -  เหตุผลความจ าเป็นในการจดัท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 5) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565  

 -  ตามท่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ได้อนุมัติและประกาศใชแ้ผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปแลว้  เมื่อวันท่ี 14 มถินุายน 2562 เพื่อให้

องคก์ารบริหารส่วนต าบลส่วนต าบลบ้านเพชร ใชแ้ผนพัฒนาทอ้งถิ่น เป็นกรอบใน

การจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ ำปี งบประมำณรายจ่ายเพิ่มเตมิ และ

งบประมาณจากเงนิสะสม  ในสว่นท่ีเกี่ยวข้องนัน้ 

 - โดยมีขัน้ตอนการด าเนนิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2559  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  

 -  “ข้อ 22 เพื่อประโยชนข์องประชาชน การเพิ่มเตมิแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขัน้ตอน ดังนี ้

 1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นท่ีเพิ่มเตมิพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 2) คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พจิารณารา่งแผนพัฒนา

ท้องถิ่นท่ีเพิ่มเตมิ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้สง่ร่างแผนพัฒนาทอ้งถิ่นท่ี

เพิ่มเตมิให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พจิารณาตามมาตรา 46 แห่ง

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ด้วย 

 -  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเตมิได้รับความเห็นชอบแลว้ ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังกล่าวใหผู้้บริหารท้องถิ่นประกาศใช ้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย

เปิดเผยไม่น้อยกวา่สามสิบวัน นบัแตว่ันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

 -  โดยได้ด าเนินการให้เป็นไปตามหนังสืออ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ด่วนท่ีสุด ท่ี ชย 

0023.18/1517 ลงวันท่ี 23 เมษายน 2564 เร่ือง แนวทางการจัดท าประชาคม

ท้องถิ่นกรณีการจัดท าและเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาทอ้งถิ่นขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-

19)  ระลอกใหม ่

  -   โดยมีโครงการ / กิจกรรม ท่ีขอเพิ่มเตมิ  เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทอ้งถิ่น        

(พ.ศ. 2561 – 2565)  ดังนี ้

 โครงการที่ขอเพิ่มเติม ปี 2564     จ านวน 1 โครงการ   ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 



๘ 

 

    1. โครงการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   จ านวน 

20,000 บาท 
 

 โครงการที่ขอเพิ่มเติม ปี 2565    จ านวน 5 โครงการ   ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

   1. โครงการชว่ยเหลอืประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   จ านวน 

100,000 บาท เพื่อให้ความชว่ยเหลอืประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเพชร  จ านวน  ๒๓ หมูบ้่าน   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

   2. โครงการก่อสร้างร้ัวดา้นหลังส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  

จ านวน 580,000 บาท เพื่อก่อสร้างร้ัวและประตู ความยาว รวม 129 เมตร       

สูง  2  เมตร  (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

   3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายคลองเสอืบอง (ชว่งท่ี 3)     

หมูท่ี่ 1 จ านวน 240,000 บาท เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีต     

ไมน่อ้ยกว่า  400  ตารางเมตร  (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

   4. โครงการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายหนองปรือ - หนองมน โดยวิธี  

ลงหนิคลุก หมูท่ี่ 22  จ านวน  235,000 บาท  เพื่อลงหินคลุกเสริมผิวจราจรกวา้ง 

3.00 เมตร ยาว 900เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมปีริมาณหินคลุกไม่นอ้ย

กว่า 270 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมบดอัด 75% ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ 3 เมตร      

ยาว 900 เมตร  หรือพื้นท่ีไมน่อ้ยกว่า 2,700 ตร.ม. (รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

แผนงานเคหะและชุมชน  

   5.  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพืน้ท่ีต าบลบ้านเพชร  จ านวน  20,000 

บาท   เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในต าบลบ้านเพชร  จ านวน 1 ครัง้             

 โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง ป ี2564   จ านวน  2  โครงการ  ดังนี ้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

   1. โครงการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหนิคลุกในหมู่บ้านซอยสนทิชน หมู่

ท่ี 17  จ านวน 180,000 บาท กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสนิทชน หมูท่ี่ 17  จ านวน 56,000 บาท 

กว้าง 3 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 



๙ 

 

   2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านซอยบ้านผู้ใหญ่หล่อ หมู่ท่ี 17  

จ านวน 82,500 บาท ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมต หนา 0.15 

เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

เปลี่ยนแปลงเป็น   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอย

ผู้ใหญ่หล่อ หมู่ ท่ี 17  จ านวน 76,000 บาท  ผิวจราจรกว้าง 2.5 เมตร           

ยาว  52  เมตร  หนา  0.15 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

 โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง ปี 2565   จ านวน  19  โครงการ  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน  

   1. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมก าแพง หมู่ ท่ี  13 จ านวน 

150,000 บาท ลาน คสล. ขนาด 15x15 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นท่ีใช้สอย 

225 ตารางเมตร  พร้อมก าแพงกันดินยาว  38  เมตร  (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์

พร้อมก าแพงกันดนิ หมูท่ี่ 13 จ านวน 170,000 บาท ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด 8 x 13 เมตร   หนา 0.10 เมตร   หรือมีพื้นท่ีลานคอนกรีตไม่น้อย

กว่า 104  ตารางเมตร  พร้อมก าแพงกันดนิยาว  34 เมตร  (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด)                   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

   2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประยูร ถึงบ้านนายศุภกฤษ หมู่ท่ี 2 

จ านวน 100,000 บาท ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ี (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร

ก าหนด)  เปลี่ยนแปลงเป็น  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายประยูร 

ถึงบ้านนายศุภกฤษ หมู่ท่ี 2  จ านวน 115,000 บาท     ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร  ยาว 60 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี

ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  180  ตารางเมตร   (รายละเอียดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

   3. ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางมะถึงถนนบ้านนายทิม ด่านขุนทด  หมู่ท่ี 3 

จ านวน 60,000 บาท ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร  ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางมะถึงถนนบ้านนายทิม ด่านขุนทด หมู่ท่ี 3 

จ านวน 60,000 บาท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  3  เมตร  

ยาว   27  เมตร  หนา 0.15 เมตร    หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า         

81  ตารางเมตร  (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด)   

   4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพอขุนทด หมูท่ี่ 4 จ านวน   225,000 บาท 

ผิวจราจรกวา้ง  3  เมตร  ยาว  135 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่

ทางตามสภาพพืน้ท่ี (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) เปลี่ยนแปลงเป็น 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ซอยพอขุนทด  หมูท่ี่  4        



                    ๑๐

    

จ านวน 225,000 บาท ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร 

ยาว  125  เมตร  หนา  0.15  เมตร     หรือมพีื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 

375  ตารางเมตร  (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

   5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายหมั่นถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 

จ านวน 240,000 บาท ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายหมั่นถึงประปาหมู่บ้าน   หมู่ท่ี 6   จ านวน 

235,000 บาท  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง  4 เมตร       

ยาว  100  เมตร  หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

400  ตารางเมตร  (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

   6. โครงการลงหินคลุกสายหนองหอยกาบ หมู่ท่ี 8   จ านวน 150,000 บาท    

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาวรวม 800 เมตร (รายละเอียดตามแบบ    

อบต.บ้านเพชรก าหนด) เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองหอยกาบ 

โดยวิธีลงหินคลุก   หมู่ท่ี  8   จ านวน 100,000 บาท  ลงหินคลุกผิวจราจร     

กว้าง 3 เมตร  ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก       

ไมน่อ้ยกว่า 90 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมบดอัด 75 % ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ 3 เมตร 

ยาว  300  เมตร  หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.     (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

   7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลังขนส่งอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จากริมถนน   

สุรนารายณ์ถึงบ้านนางถนอม สนตาเถร  หมู่ท่ี 10   จ านวน 240,000 บาท       

ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร   ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยหลังส านักงานขนส่ง (ช่วงท่ี 4) หมู่ท่ี 10   จ านวน 235,000 บาท ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

   8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้าน น.ส.บัวผัน หมู่ท่ี 11   

จ านวน  100,000 บาท  ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร  ระยะความยาว  45  เมตร        

หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ศก. 0.80 เมตร จ านวน 4 ท่อน 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้าน น.ส.บัวผัน หมู่ท่ี 11  จ านวน 

100,000 บาท  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  3  เมตร ระยะ

ความยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

135 ตารางเมตร  (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

   9. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายเพชรส าโรง-โนนทองหลาง และทางแยก

ทางเชื่อม  (จ านวน 3 จุด) หมู่ท่ี 12  จ านวน  380,000 บาท  กว้าง 6  เมตร       

ยาวรวม 200 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
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เสริมเหล็ก ทางเช่ือมทางแยกสายเพชรส าโรง-โนนทองหลาง   (จ านวน 3 จุด)       

หมูท่ี่ 12   จ านวน  280,000  บาท  จุดที ่ 1  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

หนา 0.15  เมตร  ปริมาณพื้นท่ีคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า   205   ตร.ม. 

จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นท่ี คอนกรีต

ไมน่อ้ยกว่า 76 ตร.ม. จุดที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร 

ปริมาณพื้นท่ี คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า  120  ตร.ม.   (รายละเอยีดตามแบบ อบต.    

บ้านเพชรก าหนด) 

   10. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอยกลางบ้านระหว่าง หมู่ 15 – หมู่ 6 หมู่ท่ี 

15  จ านวน 400,000 บาท ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 

เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร

ก าหนด เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ซอยกลางบ้าน

ระหว่าง หมู่ท่ี 15 – หมูท่ี่ 6   จ านวน 255,000 บาท งานขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิม

ท่ีช ารุด ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 51 เมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว

จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 204 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

   11. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกจากสายท่าวัด- นานางตุ้ย ประทุมวงศ์    

หมู่ท่ี 16  จ านวน 250,000 บาท ลงหินคลุกเสริมผิวจราจรกว้าง 3 เมตร        

ยาว  900  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. บ้านเพชร

ก าหนด)    เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการลงหินคลุกจากสายท่าวัด- นานางตุ้ย ประทุม

วงศ์ หมู่ท่ี 16   จ านวน 235,000 บาท ลงหินคลุกเสริมผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 

ยาว900เมตร หนาเฉลี่ย0.10 เมตร หรอืมีปริมาณหินคลุกไม่นอ้ยกว่า 270 ลบ.ม. 

(คิวหลวม) พร้อมบดอัด 75% ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ 3 เมตร ยาว 900 เมตร หรือ

พื้นท่ีไม่น้อยกวา่ 2,700 ตร.ม. (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

   12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกเพชรส าโรง - ทดคลองบัว           

หมู่ท่ี 17 จ านวน 400,000 บาท ลงหินคลุกถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด เปลี่ยนแปลง

เป็น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกเพชรส าโรง - ทดคลองบัว โดยวิธี     

ลงหินคลุก หมู่ท่ี 17  จ านวน 195,000 บาท ช่วงท่ี 1 ลงหินคลุกผิวจราจร    

กว้าง 3 เมตร ยาว 530 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรอืมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย

กว่า 159 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมบดอัด 75 % ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ 3 เมตร    

ยาว  530 เมตร หรอืพืน้ท่ีไมน่อ้ยกว่า 1,590 ตร.ม. ช่วงท่ี 2 ลงหินคลุกผิวจราจร 

กว้าง 3 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมปีริมาณหินคลุกไม่นอ้ย

กว่า 51 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมบดอัด 75 % ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ 3 เมตร      

ยาว 170 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม   .(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 
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   13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางยุพาพร ถึงบ้านนางสายสมร หมู่ท่ี 

23 จ านวน 350,000 บาท ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 

0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางยุพาพร ถึง

บ้านนางสายสมร หมู่ท่ี 23 จ านวน 233,000 บาท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะความยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 400 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบ อบต.

บ้านเพชร ก าหนด) 

   14. โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ซอยศาลเจ้า จากบ้าน

นายสมศักดิ์ อยู่ส าราญถึงบ้านนายช่อ ปูนสันเทียะ หมูท่ี่ 5 จ านวน 450,000 บาท 

รางรูปตัววี พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด 0.40 เมตร จ านวน 200 ท่อน พร้อมบ่อ

พัก ความยาวรวม 200 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ซอยศาลเจ้า หมู่ท่ี 5   

จ านวน 290,000 บาท วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 

เมตร พรอ้มบ่อพัก ความยาวรวม 77 เมตร (คอนกรีตรางวี) รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

   15. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักด้านทิศเหนือ (ช่วงท่ี 4)  หมู่ท่ี 

7  จ านวน 245,000 บาท ระยะทางยาวรวม 60 เมตร วางทอ่ คสล. ชัน้ 3 ศก. 1 

เมตร จ านวน 56 ท่อนพร้อมบ่อพัก (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักด้านทิศเหนอื (ชว่งท่ี 4)  หมู่

ท่ี 7  จ านวน 340,000 บาท วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 1 

เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 60 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร

ก าหนด) 

   16. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักจากบ้านนายอั้น ทานประสิทธ์ิถึงบ้าน

นายมาก ปูนขุนทด หมู่ท่ี 9  จ านวน 300,000 บาท วางท่อระบายน้ า คสล. มอก.

ชัน้ 3 ศก.ขนาด 0.60 เมตร ระยะความยาวรวมบ่อพัก 68 เมตร (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ

พักจากบ้านนายอั้น ทานประสิทธ์ิถึงบ้านนายมาก ปูนขุนทด หมู่ท่ี 9  จ านวน 

170,000 บาท วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. มอก.ชัน้ 3 ขนาด ศก. 0.60 เมตร พร้อม

บ่อพัก ระยะความยาวรวม 51 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

   17. โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักจากบ้านตาบ่ายถึงบ้าน

ตาเพิ่ม    หมู่ท่ี 18  จ านวน 400,000 บาท วางท่อ คสล.ศก.0.80 เมตร พร้อม

บ่อพัก ความยาวรวม 200 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักจากบ้านตาบ่ายถึงบ้านตา

เพิ่ม (ชว่งท่ี 1)หมูท่ี่ 18 จ านวน 285,000 บาท วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. มอก.ชั้น 

3 ขนาด ศก. 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะความยาวรวม 79  เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

 



๑๓ 

 

   18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมวางท่อและบ่อพักจากซุ้มประตูวัดศาลา

ทรง-ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ ่ี 19  จ านวน 290,000 บาท ก่อสร้างรางระบายน้ า

พร้อมวางท่อและบ่อพักพื้นคอนกรีตรางหลังท่อกว้าง  1  เมตร  ระยะความยาวรวม 

112 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) เปลี่ยนแปลงเป็น 

โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักจากซุ้มประตูวัดศาลาทรง-ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก หมู่ท่ี 19    จ านวน 370,000 บาท วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 

ขนาด ศก. 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 112 เมตร (คอนกรีตรางวี) 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

   19. โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักสายจอมทอง(ถนนสาย

กลางหมู่บ้าน) ฝั่งทิศใต้จากบ้านนางจันทร์หอม พืชขนทด ถึงบ้านนายตุ๊ บินขุนทด 

(ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 20  จ านวน 400,000 บาท วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร 

ความยาวรวม 200 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักจากบ้านนายกิตเวช บินขุน

ทด ถึง บ้านนางทองตื่ม ถาลี หมู่ท่ี 20 จ านวน 345,000 บาท วางท่อระบายน้ า 

ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 120 เมตร 

(ฝาเหล็ก)  (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

โครงการเกนิศักยภาพ ที่ขอเปลี่ยนแปลง ปี 2565  จ านวน  2  โครงการ  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

   1. โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่งภายในหมูบ้่านหนองแวงพัฒนา หมูท่ี่ 14  

จ านวน 100,000 บาท จุดที่ 1 สายหน้าบ้านนายสยาม ไทยประสงค์ถึงบ้านนาง

สาวิตรี ชุบขุนทด  จุดที่ 2 สายบ้านนางศรีไพร ค าชมพูถึงบ้านนางศรีรักษ ์ อยู่ภักดี  

จุดที่ 3 สายบ้านนายณรงค์ ทูลแรงถึงบ้านนายด ารง เทียกโฮม (รายละเอยีดตาม

แบบมาตรฐานการไฟฟา้ส่วนภมูภิาคก าหนด) เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการขยายเขต

ไฟฟา้ส่องสวา่งภายในหมู่บ้านหนองแวงพัฒนา หมูท่ี่ 14   จ านวน 250,000 บาท 

จุดที่ 1 สายหน้าบ้านนายสยาม ไทยประสงค์ถึงบ้านนางสาวิตรี ชุบขุนทด ความยาว 

94 เมตร จุดที่ 2 สายบ้านนางศรีไพร ค าชมพูถึงบ้านนางศรีรักษ ์อยู่ภักดี ความยาว 

144เมตร จุดที่ 3 สายบ้านนายณรงค์ ทูลแรงถึงบ้านนายด ารง เทียกโฮม       

ความยาว 200 เมตร (รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค

ก าหนด) 

   2. โครงการขยายเขตประปาจากบ้านนายผันถึงบ้านนางหวาด หมูท่ี่ 21 จ านวน 

120,000 บาท ระยะความยาว 450 เมตร (รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานประปา

ส่วนภูมภิาคก าหนด) เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการขยายเขตประปาจากบ้านนายผันถึง

บ้านนางหวาด หมูท่ี่ 21   จ านวน 170,000 บาท ระยะความยาว 220 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานประปาสว่นภูมภิาคก าหนด) 

 

 



๑๔ 

รายการครุภัณฑ์ ที่ขอเพิ่มเติม ปี 2565 จ านวน 7 รายการ ดังนี้ 

   1. ครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักปลัด จัดซือ้ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู ้(ก าหนด

ราคามาตรฐานครุภัณฑส์ านักงบประมาณ ธันวาคม 2563) จ านวน 5,900 บาท 

   2. ครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักปลัด จัดซือ้เก้าอี้ส านกังานพนักพงิสูง จ านวน 1 ตัว 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านเพชร ก าหนด)  (จัดหาตามราคาทอ้งถิ่นเนื่องจากไม่

มกี าหนดไวใ้นบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)  จ านวน  3,500 

บาท 

   3. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ส านักปลัด จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับงาน

ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง (ก าหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เดอืนพฤษภาคม 2563) จ านวน 22,000 บาท 

   4. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ส านักปลัด จัดซือ้เครื่องพิมพแ์บบฉีดหมกึพร้อมตดิตัง้ถัง

หมึกพิมพ์ (Ink tank printer) จ านวน 1 เคร่ือง (ก าหนดตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563) จ านวน 4,300 

บาท 

   5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง (ก าหนดตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 

2563) จ านวน 17,000 บาท 

   6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 

Network แบบท่ี 1 (18หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง (ก าหนดตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563) จ านวน 

10,000 บาท 

   7. ครุภัณฑ์ส ารวจ กองช่าง จัดซื้อล้อวัดระยะ จ านวน 1 ตัว (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชร ก าหนด) (จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ใน

บัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑข์องส านักงบประมาณ) จ านวน 13,500 บาท 
 

     -ขอให้ท่ีประชุม ได้พิจารณารายละเอียดตามเอกสารเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง         

(ฉบับท่ี ๕)    ท่ีได้แจกให้กับท่านสมาชกิฯ ทุกทา่น แล้วครับ  
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด           -มท่ีานใดท่ีจะขอแก้ไข หรอืสอบถามในเร่ืองของร่างแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  ขององคก์าร

ประธานสภาฯ        บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   เพิ่มเตมิ  เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๕)

    หรือไมค่รับ 
 

ที่ประชุม   -  ไมม่ ี   
 

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

ที่ประชุม   -   มมีติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์ (๓๐ เสียง)    



๑๕ 

 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  ๕.๒  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ประธานสภาฯ          - แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

                                                        ขอเชญิท่านนายก ได้ช้ีแจงรายละเอยีด ให้สมาชิกสภารับทราบ 

  

นายธรีวัจน์   ธรรมโสภารัตน์         -ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ได้มีการประกาศใชข้้อบัญญัติ 

นายก อบต.    งบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๔  กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล       

   บ้านเพชร  ได้มีความประสงค์ท่ีจะขอโอนงบประมาณ ดังนี้ 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  

      - โครงการกั้นขอบสระหนองยางฝั่งซ้าย หมูท่ี่ ๑  งบประมาณในขอ้บัญญัติท่ีต้ังไว้  

         จ านวน  ๓๑๐,๐๐๐  บาท 

 -เนื่องจาก กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  จะด าเนนิโครงการกั้นขอบสระ 

หนองยางฝั่งซา้ย หมู่ท่ี ๑  แตเ่นื่องจากสภาพพื้นท่ีปัจจุบัน ไมส่ามารถท่ีจะด าเนินการได้ 

                                               และเนื่องจากระดับน้ ามีปริมาณที่สูงขึน้  ทางหมูบ้่านจึงได้มีการประชุมประชาคม 

หมูบ้่านขอเปลี่ยนแปลงโครงการ  เพื่อให้เกิดประโยชนแ์ก่ประชาชนในหมูบ้่าน  จึงขอ

อนุมัตจิากทางสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรซึ่งตามระเบียกระทรวงมหาดไทย

วา่ด้วยวธีิงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเตมิ 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗  การโอนงบประมาณรายจา่ยในงบลงทุน 

โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตัง้จา่ยเป็น

รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมตัขิองสภาทอ้งถิ่น  ในวันนี้จงึขอให้สภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านเพชรได้พจิารณาให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจา่ย

ประจ าป ี ๒๕๖๔   เพื่อน ามาตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน   ๒   โครงการ   

   โดยขอโอนลด   -โครงการกั้นขอบสระหนองยางฝั่งซ้าย  หมู่ท่ี ๑  งบประมาณท่ี      

ตัง้ไว ้๓๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลอืก่อนโอนลด ๓๑๐,๐๐๐ โอนลดคร้ังน้ี  ๒๓๓,๔๐๐  บาท 

              งบประมาณคงเหลอืหลังโอน   ๗๖,๖๐๐  บาท  

      ขอโอนเพิ่ม –โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเสือบอง (ช่วงท่ี๒)

    จ านวน  ๒๓๓,๔๐๐  บาท 

                                                 ขอโอนเพิ่ม  –โครงการตอ่เตมิหลังคาด้านหลังอาคารศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.      

บ้านเพชร อาคารหลังใหญ่  งบประมาณก่อนโอน ๑๓๕,๐๐๐ บาท  โอนเพิ่มคร้ังน้ี 

 จ านวน   ๗๖,๖๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน จ านวน   ๒๑๑,๖๐๐  บาท  

      จึงขอน าเรียนท่านสมาชิกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าป ี ๒๕๖๔  ในคร้ังน้ีตอ่ไป 

 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  - มท่ีานใดมีขอ้สงสัยท่ีจะสอบถาม ในเร่ืองของการโอนงบประมาณหรอืไม่ครับ   

ประธานสภาฯ  
    

ที่ประชุม   -ไมม่ี 



๑๖ 
   
นายวัชพงษ   เชื่อมขุนทด    - ถ้าไมม่ ี ผมขอมตท่ีิประชุมสภาฯ ในการให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณ 

ประธานสภาฯ    รายจ่าย ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

โครงสร้างพื้นฐาน       
 

ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  (๓๐ เสียง) 

       

ระเบียบวาระที่ ๖                     ญัตตอิื่นๆ 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด            6.1  การยกเลิกโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายทดท่าทะยม   หมูท่ี่ 17         

ประธานสภาฯ                           ต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 410,180 บาท   

                                               เนื่องจากคลองน้ า มปีริมาณน้ ามากเกินไป จึงไมส่ามารถด าเนนิการกอ่สร้างได้ ขอให ้

ท่านนายกได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเตมิ 
 

นายธรีวัจน์   ธรรมโสภารัตน์         -เนื่องจากสถานการณปั์จจุบันได้เกิดฝนตกหนักตดิตอ่กัน ตอ่เนื่องเป็นระยะเวลานาน 

นายก อบต. จึงท าให้คลองส่งน้ าต่างๆ มีปริมาณน้ าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งประกอบกับทางเขื่อนได้ปล่อยน้ า

ออกมาจากเขื่อนเพื่อให้เกษตรกรในพื้นท่ีได้ท าการเกษตรอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากน้ าใน

คลองมีปริมาณมาก จึงท าให้ อบต.บ้านเพชร ไมส่ามารถท่ีจะส่งมอบพื้นท่ี ให้ผู้รับจ้างใน

การท่ีจะด าเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายทดท่าทะยม   หมู่ ท่ี 17   ได้  ซึ่ง

โครงการดังกล่าวนี้ ได้มีการท าสัญญากับผู้รับจ้างไปแล้ว แต่ทาง อบต.ไม่สามารถส่ง

มอบพื้นท่ีได้ ซึ่งระยะเวลาก็ได้ผ่านมา ๒ เดือนแล้ว ระดับน้ าในคลองก็ยังไม่ลดลงจึงไม่

สามารถท่ีจะด าเนินการก่อสร้างได้ ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝนปริมาณน้ าในคลองก็มี

ปริมาณเพิ่มขึ้น ทางคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ควบคุมงานได้มีการลง

ตรวจสอบ ดูพื้นท่ีด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วพบว่าไม่สามารถท่ีจะ

ด าเนินการก่อสร้างโครงการได้  จึงได้มีการประชุมกัน  ซึ่งท่ีประชุมลงมติโดยขอให้

ยกเลิกโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายทดท่าทะยม   หมูท่ี่ 17  นี้ออกไปก่อน และ

หลังจากท่ีมีการยกเลิกโครงการนี้แล้วก็จะท าให้เงินงบประมาณโครงการนี้ตกเป็นเงิน

สะสมในปีงบประมาณ ๒๕๖๔   ซึ่งโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายทดท่าทะยม      

หมู่ท่ี 17 นี้ทาง อบต. ก็ยังไม่ได้ตัดโครงการนี้ออกไป เมื่อไรท่ีสถานการณ์น้ าในคลอง

ลดลง ก็จะได้มีการขออนุมัติน าเงินสะสมกลับมาใช้ด าเนินการโครงการนี้อีกคร้ัง ต่อไป 

จึงขอน าเรียนช้ีแจงให้ทุกทา่นได้รับทราบ             
  
นายศุภชัย  ชาญวิจิตร -ขอน าเรียนเพิ่มเตมิ ในเร่ืองของการยกเลิกโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายทดท่า   

เลขนุการสภาฯ                     ทะยม   หมู่ท่ี 17   ซึ่งทางกองช่างก็ได้มีการประสานไปยังหมู่บ้านซึ่งเป็นเจ้าของ

โครงการ หมู่ท่ี ๑๗   ในการขอเปลี่ยนแปลงโครงการท่ีจะต้องขอโอนลด โอนเพิ่ม  ซึ่งใน

การประชุมสภาฯ ครัง้หนา้ก็จะเป็นการขออนุมัตจิากทางสภาในการพิจารณาในเร่ืองของ

การโอนงบประมาณเพ่ือด าเนนิการโครงการต่างๆ ได้ทันภายในปงีบประมาณนีต้อ่ไป 
         
ที่ประชุม  -  รับทราบ  

 

    



๑๗ 

 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  - ในญัตติอ่ืนๆ  นีม้ท่ีานใดมีเร่ืองท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบ ขอเชญิครับ 

ประธานสภาฯ   
  
นายสงัวร  เคยพุดซา  - ขอน าเรียนท่านคณะผู้บริหาร   ในเร่ืองของปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบ้าน  

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘  หนองกก หมูท่ี่ ๘ เนื่องจากเหมอืงแฝดตรงทางแยกบ้านหนองกก ได้มีการขุดดินขึน้มา 

สูง  ท าให้ชาวบ้านไมส่ามารถท่ีจะน ารถเข้าไปด าเนนิการสูบน้ าออกจากที่นาของตนเอง

ได้ เนื่องจากดินท่ีขุดขึ้นมามคีวามสูงชาวบ้านไม่สามารถท่ีจะปลอ่ยน้ าออกจากที่นาได ้ 

จึงอยากจะให้ทางกองชา่งได้ช่วยประสานการด าเนนิการกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้

การชว่ยเหลอืชาวบ้านในเร่ืองนี้ตอ่ไป  ครับ 

 

นายสมุย  อาบสวุรรณ ์            -ขอน าเรียนท่านคณะผู้บริหาร ในเร่ืองถนนสายนาตาไร  ของหมู่ท่ี ๑๑ ได้เกิดความ 

สมาชิก อบต.หมู่ที่  ๒๐  ช ารุด ชาวบ้านได้รับความเดอืดร้อน ไมส่ะดวกต่อการใช้เส้นทางสายดังกล่าวในการไป

ท าการเกษตร  ซึ่งในเร่ืองนี้ได้มกีารแจ้งและสง่เร่ืองเข้ามาท่ี อบต.แลว้ แตย่ังไม่ได้มกีาร

เข้าไปด าเนนิการแกไ้ข จงึอยากให้ทางกองชา่งได้เข้าไปด าเนนิการตรวจสอบแก้ไข

เส้นทางสายดังกล่าวน้ีครับ 

นายเงนิ  เทียวประสงค ์ - ในเร่ืองของเส้นทางสายนาตาไร หมูท่ี่ ๑๑ นี้ ทางกองชา่งได้มีการด าเนินการลงไป

ผู้อ านวยการกองช่าง  ตรวจสอบและดูพื้นท่ีในเบือ้งต้นแลว้  แตท่ี่ยังไมไ่ด้ด าเนินการเพราะว่าในช่วงนี้ทางกอง 

ชา่ง มงีานท่ีต้องเร่งส ารวจพื้นท่ีในการท าโครงการเข้าแผนพัฒนา ๕ ปี ให้แล้วเสร็จได้

ทันเวลา เนื่องจากต าบลบ้านเพชรเป็นต าบลท่ีมีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ จึงตอ้งใชเ้วลา

พอสมควร ซึ่งหลังจากเสร็จการส ารวจโครงการเข้าแผนแลว้  ก็จะได้มีการเข้าไปแกไ้ข

ปัญหาในเร่ืองนี้ต่อไป 
 

นายสอง  ถาวรกาย            -ขอน าเรียนถึงผู้บริหาร เนื่องจากได้มีประชาชนในหมูบ้่านได้มีการสอบถามมาในเร่ือง 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕  ของการโครงการตดิตัง้กล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน วา่จะมีการด าเนนิการหรือไม ่และ 

ถ้ามีการด าเนนิการ จะด าเนนิการเมื่อไร เนื่องจากที่ผ่านมาไดม้ชีาวบ้านในหมูบ้่านได้ถกู

มจิฉาชพีขโมยขา้วเปลอืกในยุง้ขา้ว ข้าวเปลอืกได้หายไป  ประมาณ ๔๐ ถุงปุย๋ ซึ่งถา้ใน

ภายหมูบ้่านได้มกีารตดิตัง้กล้องวงจรปิด ก็คงจะได้มีการบันทึกภาพและรูต้ัวคนร้ายได ้ 

จึงอยากจะให้มีการด าเนินการโครงการติดต้ังกลอ้งวงจรปิดในหมูบ้่าน ซึ่งโครงการนี ้ 

จะเป็นประโยชนต์อ่ประชาชนในหมูบ้่านเป็นอยา่งมาก เพราะจะได้มีหลักฐานเวลาท่ีมี

เหตุการณ์ส าคัญตา่งๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในหมู่บ้าน 

-และอกีเร่ืองคือ อยากจะใหท้าง อบต.ได้เร่งด าเนนิโครงการลงลูกรังถนนสายตา่งๆ 

ในช่วงระยะเวลาที่ฝนท้ิงช่วง เพราะถ้าเข้าหนา้ฝนก็จะเกดิความล าบาก จึงอยากจะให้

เร่งท าเพราะจะได้ช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการท่ีจะต้องใช้

เส้นทางสัญจรในการไปพื้นท่ีท าการเกษตร 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์        -ตามท่ีท่าน ส.อบต.หมูท่ี่ ๕ได้แจ้งสอบถามมาใน เร่ืองของโครงการติดต้ังกลอ้งวงจรปิด 

นายก อบต.                              ตามท่ีได้เคยแจ้งท่านสมาชกิสภาทุกทา่นไว ้ ขอเรียนวา่ทาง อบต. ได้มีการด าเนนิการ 

 



                   ๑๘  

 

ประสานไปทาง ส านกังาน  TOT สาขาจัตุรัส ให้ส่งช่างมาส ารวจ พื้นท่ีในการท่ีจะ

ก าหนดจุดตดิตัง้ ซึง่ทาง TOT ก็ได้มีการออกมาส ารวจแล้ว และก็ได้แจ้งทาง อบต.วา่ 

จะส่งแบบรายการมาให้ทาง อบต. แตถ่ึงขณะนี้ก็ยังไมไ่ด้ส่งแบบรายการมาให้ ซึ่งถ้าใน

ปีงบประมาณนีส้่งแบบมาไมทั่น ก็คงจะต้องมกีารด าเนนิโครงการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ ตอ่ไป ซึ่งในการก าหนดจุดตดิตัง้ ก็จะได้หมูบ้่านละ ๑ จุด รวมท้ังหมด ๒๓  

หมูบ้่าน ก็จะม ี  ๒๓ จุด โดยจะเป็นการเชา่รายเดอืน ไมไ่ด้ซื้อขาดเลย  ซึ่งการเชา่ราย

เดอืนจะเสียค่าเชา่เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ตอ่ ๑ ตัว  ท้ังต าบลมี  ๒๓ ตัว จะเป็นเงิน 

๒๓,๐๐๐  บาท ซึ่งคา่ไฟฟา้ก็จะต้องเสียแยกตา่งหาก  ซึ่งทาง อบต. ก็จะได้มีการเร่งรัด

ในการด าเนินการโครงการนี้อีกครัง้ตอ่ไป จึงขอน าเรียนให้ทุกทา่นรับทราบ 

 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด   -  มสีมาชิกท่านใดจะชีแ้จงเพ่ิมเตมิอีกหรือไม ่ 

ประธานสภาฯ                             ถ้าไมม่ ี โอกาสนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชกิและผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่นท่ีเข้า  

                                                 ร่วมประชุมในวันนี้  และขอปิดการประชุม                                  

            

ปิดการประชุมเวลา  ๑๓.๓๐   น. 

 

 

 

 

            ศุภชัย    ชาญวิจิตร 

                 (นายศุภชัย    ชาญวจิิตร)  ผู้จดรายงานการประชุม 

                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต 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  สมัยวสิามัญ สมัยที่ ๒   ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  เมื่อวันพุธ ที่   ๑๔  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   สภาองค์การบริหารสว่นต าบลบา้นเพชร   ได้รับรองรายงาน         

  การประชุมแล้ว    ในสมัยวสิามัญ..สมัยที.่.......๒.........ครั้งที.่..........๑.........ประจ าปี..พ.ศ..๒๕๖๔............... 

  เมื่อวัน...ศุกร์....ที.่..๒๓...เดอืน.....กรกฎาคม.........พ.ศ. ...๒๕๖๔............. 

 

 

 

     (ลงชื่อ) 

               (นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด) 

                                                      ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 
 

 
 


