
          

 

 

 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

สมัยสามัญที่  ๓  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

วันจันทร์ ที่  ๓๐  เดือน  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ชั้น  ๒ 

     

ผู้เข้าประชุม   ๓๒  คน 

ผู้ไม่เข้าประชุม ๑๒ คน         

เปิดการประชุมเวลา   ๑๐.๐๐   น. 
 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด ประธานสภาฯ วัชพงษ์               เชื่อมขุนทด  

๒ นายพงศ์พิษณุ   อาบสุวรรณ์ รองประธานสภาฯ พงศพ์ิษณุ            อาบสุวรรณ์  

๓ นายสามารถ               ทานสละ     สมาชิก  อบต. สามารถ              ทานสละ  

๔ นายเดชา   ยึดพวก สมาชิก อบต. เดชา                  ยึดพวก  

๕ นายชูรัตน์   ขุนสูงเนิน สมาชิก อบต. ชูรัตน ์                ขุนสูงเนิน  

๖ นางสามารถ   ชาติเผือก สมาชิก อบต. สามารถ             ชาติเผือก  

๗ นายนิรันต์   ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. นิรันต์                 ไทยประสงค์  

๘ นางสาวศรุวรรณ มิตรขุนทด สมาชิก  อบต. ศรุวรรณ              มติรขุนทด   

๙ นายอดิศักดิ์ บัณฑติ สมาชิก  อบต. อดิศักดิ์               บัณฑติ  

๑๐ นายสอง   ถาวรกาย สมาชิก อบต. สอง                   ถาวรกาย  

๑๑ นายบาง   เฝ้าหนองดู่ สมาชิก อบต. บาง                   เฝ้าหนองดู่  

๑๒ นายส าราญ   ศรทีอง สมาชิก  อบต. ส าราญ               ศรทีอง  

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 นายพนม   พิมพ์จัตุรัส สมาชิก อบต. พนม                   พิมพ์จัตุรัส  

๑๙ นางเสียงพิณ               แถวประไพ สมาชิก อบต. เสียงพิณ              แถวประไพ  



                               ๒ 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดั

บที ่

ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๒๐ นายหลึ่ม น้อยสุวรรณ์ สมาชิก อบต. หลึ่ม                 น้อยสุวรรณ์  

๒๑ นางสาวเสาวนีย์ ศรปีระเทศ สมาชิก อบต. เสาวนีย์              ศรปีระเทศ  

๒๒ นายพิทักษ์ มีชัย สมาชิก  อบต. พิทักษ์                มีชัย  

๒๓ นายเดชา           เฝา้หนองดู่ สมาชิก อบต. เดชา                  เฝ้าหนองดู่  

๒๔ นายส ารวม พรีพรม สมาชิก อบต. ส ารวม                พรีพรม  

๒๕ นายปรีชา จติเพชรสกุล สมาชิก อบต. ปรีชา                 จิตเพชรสกุล  

๒๖ นายฉลอง ทิพย์ประทุม สมาชิก อบต. ฉลอง                 ทิพย์ประทุม  

๒๗ นายมานะ พาขุนทด สมาชิก อบต. มานะ                 พาขุนทด  

๒๘ นายสมุย อาบสุวรรณ์ สมาชิก อบต. สมุย                  อาบสุวรรณ์  

๒๙ นายปิยะ เพียกขุนทด สมาชิก อบต. ปิยะ                   เพียกขุนทด  

๓๐ นางสาวบ าเพ็ญ เถาจัตุรัส สมาชิก อบต. บ าเพ็ญ                เถาจัตุรัส  

๓๑ นายสมบูรณ์ พรมทอง สมาชิก อบต. สมบูรณ์               พรมทอง  

๓๒ นายแอ๊ด มูลขุนทด สมาชิก อบต. แอด๊                    มูลขุนทด  



 

                                                                                                                                                                 ๓                                                                                                                                                                                                                                                                         

ผู้ไม่เข้ำประชุม   ๑๒    คน 
 

ล ำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหต ุ

๑ นายช่อ ปูนสันเทียะ สมาชิก  อบต. - ลา 

๒ นายสมนิด ค าศรี สมาชิก  อบต.  ลา 

๓ นายไพศาล ไทยประสงค์ สมาชิก  อบต. - ลา 

๔ นายมานะ อุไรพันธ์ สมาชิก  อบต. - ลา 

๕ นายวิวัฒน์     ชาตะรักษ์ สมาชิก  อบต. - ลา 

๖ นายฉลอง  ส าราญโคกสูง สมาชิก  อบต. - ลา 

๗ นายอ้อน พันธ์มณ ี สมาชิก  อบต. - ลา 

๘ นายไมตรี กอสินทวี สมาชิก  อบต. - ลา 

๙ นายสมมติร อาบสุวรรณ์ สมาชิก  อบต. - ลา 

๑๐ นายบุญเรอืง พุหมื่นไวย สมาชิก  อบต. - ลา 

๑๑ นายฐาปนี แซ่เจียม สมาชิก  อบต. - ลา 

๑๒ นางสาวพรพรรณ เชื่อมขุนทด สมาชิก  อบต. - ลา 

ผู้เข้ำร่วมประชุม ๑๕ คน 
 

   

ล ำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหต ุ

1 นายธีรวัจน ์ ธรรมโสภารัตน์ นายก อบต.บ้านเพชร ธีรวัจน์              ธรรมโสภารตัน์  

๒ นายประดิษฐ์ ป่ินสังข์ รองนายก อบต.บ้านเพชร ประดิษฐ์            ป่ินสังข ์  

๓ นายอนุวัฒน ์            ไทยประสงค์ รองนายก อบต.บ้านเพชร อนุวัฒน์             ไทยประสงค์  

๔ นายศุภชัย ชาญวจิิตร เลขานุการสภาฯ ศุภชัย                ชาญวิจิตร  

๕ นายวิเชยีร อาบสุวรรณ์ เลขานุการนายก อบต. วเิชยีร               อาบสุวรรณ์  

๖ นายเงิน เทียวประสงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง เงิน                    เทียวประสงค์  

๗ นางปรัชญาภรณ์                   มังกร ผู้อ านวยการกองคลัง ปรัชญาภรณ์        มังกร  

๘ นางไพวรนิทร์  ค าหงษา หัวหน้าส านักปลัด ไพวรินทร์            ค าหงษา  

๙ นางอักษราภัคร์ พงษ์สุวรรณ ผู้อ านวยการกองสวัสดกิาร อักษราภัคร์         พงษส์ุวรรณ  

๑๐ นางทิพยวรรณ ชาญวจิิตร นักจัดการงานท่ัวไป ทิพยวรรณ          ชาญวิจิตร  

๑๑ นางสาวเบ็ญจมาศ    ตอพันดุง นักวเิคราะห์นโยบายละแผน เบ็ญจมาศ           ตอพันดุง  

๑๒ นางสาวสจุริา            อุเทนสุต เจ้าพนักงานธุรการ สุจิรา                 อุเทนสุต  

๑๓ นางลักษิกา แจ่มใส ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ ลักษกิา               แจ่มใส  

๑๔ นางสหัสยา          อาบสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ สหัสยา               อาบสุวรรณ์  

๑๕ นายเจตน ์ ปัดภัย คนงานท่ัวไป เจตน ์                 ปัดภัย  



                                                                                                   
                                                                                                                                                     ๔ 

 

 

เริ่มประชุมเวลำ  ๑๐.๐๐  น. 

                         

  เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร    ได้ตรวจนับรายช่ือสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมปรากฏว่า        

มผีู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  ๓๒  คน  จาก  ๔4  คน  ลา  ๑๒  คน  ขาด  -  คน  ปรากฏวา่จ านวนสมาชกิเกนิกึ่งหนึ่ง           

ของผู้เข้าร่วมประชุม  จึงให้สัญญาณ  เรียกเขา้ห้องประชุม ตอ่จากนั้นจึงเรียนเชญิท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูป-เทียนบูชา    

พระรัตนตรัย   พร้อมกล่าวเปิดประชุมต่อไป 

 

นำยวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด         -   กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  ๓  ครัง้ท่ี  ๒  ประจ าป ี ๒๕๖๔ 

ประธำนสภำฯ                             ในวันจันทร์ ท่ี  ๓๐  เดอืน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ระเบียบวำระที่ ๑      เรื่องประธำนแจ้งต่อที่ประชุม 
 

นำยวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด            -ในระเบียบวาระที่ ๑  นี้  เร่ืองแจ้งตอ่ท่ีประชุม  ขอเชญิท่านนายกฯ    

ประธำนสภำฯ       
    

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน ์  -เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น 

นายก  อบต. เนื่องจากสถานการณข์องโรคโควิด19 ท่ีก าลังแพร่ระบาดอยูใ่นขณะนี้ต าบลบ้านเพชร

ได้เกิดคลัสเตอร์โควิดใหญ่ๆ ขึน้มา ๒ คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์บ้านโคกสวา่ง หมูท่ี่ ๔ 

ซึ่งมผีู้ติดเชื้อประมาณ  ๑๐ กวา่ราย  มผีู้เสียชวีติ  ๑  ราย  และคลัสเตอร์บ้านโนน

ทองหลาง  หมูท่ี่ ๑๓  พบผู้ติดเชื้อโควิด 19  ณ ตอนนีม้ผีู้ติดเชื้อ จ านวน ๑๑ ราย 

เสียชวีติ ๑ ราย  ซึ่งอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ก็ได้มีค าสั่งปดิหมูบ้่าน บ้านโนนทองหลาง 

หมูท่ี่ ๑๓ เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน  นับตัง้แตว่ันท่ี ๒๕ สิงหาคม ถึง วันท่ี ๗  กันยายน  

๒๕๖๔  และในเบือ้งต้นนี้ อบต.บ้านเพชร ก็ได้ด าเนินการให้ความชว่ยเหลอืพ่ีน้อง

ประชาชนโดยการจัดถุงยังชีพใหก้ับครัวเรือนท่ีถูกกักตัว  จ านวน ๕๖ ครัวเรือน  ท้ังน้ี

ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เชญิชวนในการขอรับการบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง น้ าดื่ม 

หรือปัจจัยอ่ืนๆ  เพื่อร่วมสมทบในการให้ความช่วยเหลอืพ่ีนอ้งประชาชนบ้านโนน

ทองหลาง หมูท่ี่ ๑๓ ตอ่ไป  จึงขอประชาสัมพันธ์เชญิชวนท่านสมาชกิสภา อบต.    

บ้านเพชรทุกทา่น ได้รับทราบในเร่ืองนี้ตอ่ไป 

 

 

 

เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมสงบ  ๒  คน  
 

ล ำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหต ุ

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

๒ นายสมยศ พรีพรม ผช.จนท.ป้องกันฯ สมยศ                  พรพีรม  



๕ 
 

 -  ในสว่นของศูนยพ์ักคอยต าบลบ้านเพชร  ท่ีศาลาประชาสารวิมล วัดโคกสวา่ง  ซึ่ง

ได้มีการเปิดใชศู้นยพ์ักคอย มาตัง้แตว่ันท่ี  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ณ  ปัจจุบันนี้มี

ผู้ป่วยท่ีเข้ามาพักคอยท่ีศูนย์ CI   จ านวน  ๗๐  ราย และข้อมูล  ณ วันน้ีมผีู้ป่วยท่ีได้

เข้ารับการรักษา และทางโรงพยาบาลให้กลับไปรักษาตัวอยู่ท่ีบ้านแล้ว จ านวน ๖๕ 

ราย และคงเหลอืผู้ป่วยอยูท่ี่ศูนย์ CI จ านวน ๕ ราย เป็นชาย ๓ ราย และหญิง ๒ ราย    

                                            ท้ังน้ี ในเร่ืองของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคตดิเชื้อโควิด 19 จึงขอ

ความร่วมมอืจากทุกท่านได้ช่วยกันปฏบัิตติามมาตรการ D-M-H-T-T ตามท่ี

กระทรวงสาธารณสุขได้แนะน าอย่างเครง่ครัด  คือ  ให้อยูห่่างกันไว ้ การใส่หนา้กาก

อนามัย  หมั่นล้างมอืบ่อยๆ  การตรวจให้ไว  และใชแ้อปไทยชนะ  หากพบประชาชน

ในหมู่บ้านท่ีมีการรวมกลุม่กันกข็อให้ท่านได้เข้าไปตักเตอืน  และขอเนน้ย้ าในเร่ืองของ

การรวมกลุม่กันในงานศพกข็อให้ปฏบัิตติามกฎระเบียบกันอย่างเครง่ครัด  และถ้า

หากมีผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ขอให้แยกพื้นท่ีออกจากผู้อ่ืน  เนื่องจากที่ผ่านมา

มคีลัสเตอร์โควิดท่ีเกิดขึ้นจากการร่วมงานศพในหลายๆ คร้ัง 

     - ขอแจ้งประสัมพันธ์เพื่อทราบ  ด้วยในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  อบต.บ้านเพชร   

ได้จัดส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าป ี๒๕๖๕ ซึ่ง อบต.บ้านเพชร  

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  จ านวน  ๒  โครงการ  คือ   

๑. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรตี สายแยกสุรนารายณ์ – บ้านสว่าง

ศรีพัฒนา หมูท่ี่ ๒๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๒๘  เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร   จ านวน   ๘๕๐,๐๐๐  บาท 

๒.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสว่างศรีพัฒนาเช่ือมต าบลบ้านตาล  ขนาดผิว

จราจรกวา้ง ๔ เมตร  ยาว  ๗๙๗  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหลท่าง 

๕๐  เซนติเมตร   งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร   จ านวน   ๑,๙๒๑,๐๐๐  บาท 

จึงขอน าเรียนให้ทุกทา่นได้รับทราบ 
 

ที่ประชุม    - รับทรำบ 
                 

ระเบียบวำระที่  ๒             เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
 

นำยวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด          ๒.๑  การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓  คร้ังท่ี  ๑  ประจ าป ี ๒๕๖๔ 

ประธำนสภำฯ                      -ขอให้ท่านสมาชกิทุกท่าน   ตรวจสอบรายงานการประชุมว่าจะมีการแกไ้ขตรงไหน 
                                               หรือไม ่  หรือท่านใดจะเพิ่มเตมิสว่นใด  ขอเชญิครับ 
 

นายสงัวร  เคยพุดซา   -ขอแกไ้ขในหน้าท่ี  ๕  บรรทัดท่ี ๒๓   ตรงค าวา่  ของวัดถัดไป ขอแกไ้ขเป็น  

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘                    ของวันถัดไป 

-ขอแกไ้ขในหน้าที่  ๖  บรรทัดท่ี  ๔  ตรงข้อความ น ามันเชื้อเพลงิ  ขอแกไ้ขเป็น     

 น้ ามันเชื้อเพลงิ 

-ขอแกไ้ขในหน้าที่  ๑๕  ตรงชื่อ นายธรีวัจน์  ธรรมโสภา   แกไ้ขเป็น นายธรีวัจน์    

ธรรมโสภารัตน ์

 



๖ 
 

นำยวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด            -ถามที่ประชุมว่าจะมีการแก้ไขตรงไหนหรือไม ่หรอืท่านใดจะเพิ่มเตมิสว่นใด  

ประธำนสภำฯ                              ขอเชญิครับ                                       
                                                                                         

ที่ประชุม    - ไม่มี 
                                                

นำยวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด   -  ถ้าไมม่ ี   ผมขอมตรัิบรองรายงานการประชุมสภา สมัยท่ี  ๓   ครัง้ท่ี  ๑    

ประธำนสภำฯ                             ประจ าป ี๒๕๖๔  ครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ                           -  มมีต ิ  รับรองรายงานการประชุม     ๓๑    เสียง 

    ไมรั่บรอง                        -     เสียง 

    งดออกเสียง                        ๑     เสียง  (ประธานสภาฯ)                                                                                        

ระเบียบวำระที่  ๓          กระทู้ถำม  

- ไมม่ ี

 

ระเบียบวำระที่  ๔              เรื่องที่คณะกรรมกำรทีส่ภำทอ้งถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแลว้ 

- ไมม่ ี
 

ระเบียบวำระที่  ๕               ญัตตริ่ำงข้อบัญญัติที่คำ้งพิจำรณำ 
 

นำยวัชพงษ์    เชื่อมขุนทด         5.1 ร่ำงข้อบัญญัติเรื่อง  งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประธำนสภำฯ        วำระที่  ๒  แปรญัตต ิ (คณะกรรมกำรรำยงำนแปรญัตติ) 

      _  เชญิคณะกรรมการแปรญัตตคิรับ  
                                                                                                                                                                 

นำงสำวศรุวรรณ  มติรขุนทด      - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา และผู้ร่วมประชุมทุกทา่น 

สมำชิก อบต.ม. ๓                        ดิฉันในนามตัวแทนของคณะกรรมการแปรญัตต ิ ขอรายงานผลการแปรญัตต ิ

  งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังนี ้

                                                 บันทึกข้อความ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร                                                                                                                                     

         เร่ือง  รายงานผลการแปรญัตตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

              เรียน  ประธานสภาฯ  และสมาชกิสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ทุกทา่น 

                                ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ได้เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๓   

           ครัง้ท่ี  ๑  ประจ าป ี พ.ศ. ๒๕๖๔   เมื่อวันท่ี  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔    ในระเบียบ   

           วาระที่  ๕.๑  ญัตตพิจิารณา (ร่าง) ข้อบัญญัตอิงคก์ารบริหารสว่นต าบล                    

         เร่ือง   งบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ข้อ ๕.๑.๒. การแตง่ตัง้      

          คณะกรรมการแปรญัตต ิ สมาชกิสภาฯ ได้มีมติท่ีประชุม  ในการคัดเลอืกคณะกรรมการ   

แปรญัตต ิ จ านวน ๕  ท่าน  และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตตไิด้มีการประชุมคัดเลอืก

ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิและเลขานุการฯ  ดังนี ้

     ๑.  นายสอง    ถาวรกาย   ส.อบต.หมูท่ี่ ๕                   เป็นประธานฯ 

     2.  นายสังวร   เคยพุดซา ส.อบต.หมูท่ี่ ๘                   เป็นกรรมการฯ 



                     ๗ 

 

     3.  นางสาวบ าเพ็ญ     เถาจัตุรสั      ส.อบต.หมูท่ี่ ๒๒    เป็นกรรมการฯ 

     4.  นางสาวพรพรรณ   เช่ือมขนุทด   ส.อบต.หมูท่ี่ 22    เป็นกรรมการฯ 

     5.  นางสาวศรุวรรณ   มิตรขุนทด     ส.อบต.หมูท่ี่  ๓     เป็นเลขานุการฯ 
           

                   ซึ่งมตท่ีิประชุมสภาฯ ได้มีมตกิ าหนดระยะเวลา    ในการเสนอค าแปรญัตตฯิ    

ในวันท่ี ๑๓ ถึงวันท่ี 1๕ สิงหาคม 256๔ ตัง้แตเ่วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. รวมเป็น

ระยะเวลา  ๓  วัน  ซึง่ตามระเบียบฯ     ในการเสนอค าแปรญัตต ิ ตอ้งให้เกิน ๒4 ชั่วโมง 

คณะกรรมการแปรญัตต ิ ได้ปฏบัิติตามขอ้ก าหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไ้ขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ  ๕๐    คณะกรรมการฯ  ได้รอรับเร่ืองเสนอค าแปรญัตต ิตามวันและเวลาที่ได้ก าหนด  

ซึ่งปรากฏว่าไมม่สีมาชกิสภาฯ ท่านใดมายื่นเสนอค าแปรญัตตภิายในก าหนดระยะเวลา

ดังกล่าว   เพื่อขอแก้ไขเพิ่มเตมิร่างงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๕  

คณะกรรมการแปรญัตต ิ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้ังฉบับแลว้ เห็นว่า

ถูกต้องและใหค้งรา่งเดิมไวแ้ละขอสง่คืนร่างเดิม   ท้ังน้ีเพื่อให้การด าเนนิงานของกิจการ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไ้ขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ  ๕๐   ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานให้ประธานสภาและสมาชกิสภาฯ ทุก

ท่าน  เพื่อให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และพิจารณาด าเนินการขั้นตอนต่อไป 

                ลงช่ือ       นายสอง  ถาวรกาย    

                                                                             ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
              

นำยวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด    -  คณะกรรมการแปรญัตตร่ิางข้อบัญญัติฯ  ได้เสนอผลการพจิารณาร่างข้อบัญญัต ิ 

ประธำนสภำฯ   งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ แลว้   ปรากฏว่าไมม่ผีูใ้ดยื่น 

เสนอขอแปรญัตต ิ และได้พจิารณารา่งข้อบัญญัติท้ังฉบับแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้งและใหค้ง   

ร่างเดิมไว ้ จึงเป็นอันวา่รา่งข้อบัญญัติได้ผา่น วำระที่  ๒  ขั้นแปรญัตตเิรียบร้อยแลว้    

ตอ่ไปเป็นการพิจารณาใน  วำระที่  ๓   ลงมต ิ  
 

ที่ประชุม   - รับทรำบ 
                                                                                                                                               

นำยวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  -  วำระที่  ๓  ลงมต ิ  สมาชิกท่านใดเห็นว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย   

ประธำนสภำฯ               ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  สมควรตราเป็นขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าป ีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๕    ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร                         

ขอมตท่ีิประชุมสภาฯ 
 

ที่ประชุม    -  มมีต ิ  เห็นชอบ               ๓๑    เสียง 

    ไม่เห็นชอบ            -     เสียง 

    งดออกเสียง            ๑     เสียง  (ประธานสภาฯ)                                                                                        
 

 



๘ 
 

นำยวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด   -  จึงเป็นอันวา่รา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธำนสภำฯ   ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   

    ท้ัง  ๓  วาระ เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งจะได้น าเสนอต่อนายอ าเภอฯ   พจิารณาใหค้วาม 

    เห็นชอบ เพื่อประกาศใชต้ามระเบียบตอ่ไป 
  

ระเบียบวำระที่  ๖                   เรื่องเพื่อพิจำรณำ 
                                                        

นำยวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด    6.1 กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี  256๔  หมวดค่ำครุภัณฑ ์

ประธำนสภำฯ                 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  งบลงทุน  คำ่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้ำง 
                                              -โครงกำรตดิตัง้หอกระจำยข่ำว  หมู่ที่ 20  (ตัง้รายการใหม่) ขอเชญิท่านนายก 

  

   นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์        -เรียนท่านประธานสภาฯ   ท่านสมาชกิสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น  

   นายก อบต.                               ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   ได้มีการประกาศใช้ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปแล้วนั้น  ซึ่งในวันนี้ก็ได้ขอ

เสนอญัตติให้สภาฯ ได้พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ 

๒๕๖๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

จ านวน  ๑  รายการ   คือ  โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว  หมู่ท่ี ๒๐  งบประมาณ      

จ านวน  5๐,๐๐๐  บาท   จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ  เพื่อตั้ง

รายการใหม่  ดังตอ่ไปน้ี 

โอนลด 

1. งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 

งบลงทุน หมวด ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังโรงเรียนดอนทะยิง-อบต.บ้านเพชร     

หมูท่ี่ 9 ตัง้ไว ้ 256,100 บาท งบประมาณคงเหลอืก่อนโอนลด จ านวน 51,100 

บาท โอนลดคร้ังนี้  จ ำนวน 50,000 บำท  คงเหลอืงบประมาณหลังโอนลด            

จ านวน   1,100   บาท 

    โอนเพิ่ม 

1. งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 

งบลงทุน หมวด ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

โครงการตดิตัง้ระบบเสียงตามสายภายในหมูบ้่าน หมูท่ี่ 20  จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับรายการนี้ไว้     จึงขอโอนมาตั้งเป็น

รายการใหม่  

เหตุผล/ค ำชี้แจง      การโอนงบประมาณรายจ่ายเนื่องจาก  มีงบประมาณคงเหลือ

เพยีงพอในการบริหารงานในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  

-ระเบียบกฎหมายและหนังสอืสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวธีิงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙  การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยใน

หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดนิและสิ่งกอ่สร้าง ท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ ปริมาณ  คุณภาพ

เปลีย่น หรอืเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 



๙ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  -  มสีมาชิกท่านใดมขี้อสงสัยตรงไหนท่ีจะสอบถามอีกหรือไม ่

ประธานสภาฯ   
 

ที่ประชุม   - ไม่มี 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  -   ถา้ไมม่ท่ีานใดมขี้อสงสัยในเร่ืองของการพจิารณาโอนงบประมาณรายจา่ย

ประธานสภาฯ                            ประจ าป ี งบประมาณ ๒๕๖๔   โครงการตดิตัง้หอกระจายข่าว  หมูท่ี่   ๒๐  

                                                ขอมตท่ีิประชุมสภาฯ   
                                             

ที่ประชุม                                   -  มมีต ิ  เห็นชอบ               ๓๑    เสียง 

    ไม่เห็นชอบ            -      เสียง 

    งดออกเสียง            ๑      เสยีง  (ประธานสภาฯ)                                                                                        
 

ระเบียบวำระที่  ๗                   เรื่องอื่นๆ 
         

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด               - มท่ีานใดมีเร่ืองท่ีจะแจง้ในวาระอื่นๆ  ขอเชญิครับ 

ประธานสภาฯ       
                       

นายประดิษฐ์   ปิ่นสงัข ์      - ขอประชาสัมพันธ์ ถึงท่านสมาชกิสภา อบต.บ้านเพชรทุกทา่น  เนื่องด้วยบ้านโนน  

รองนายก  อบต.  ทองหลาง  หมู่ท่ี ๑๓   ได้มีค าสัง่จากทางอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ให้ปิดหมู่บ้าน

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ในหมู่บ้าน  มชีาวบ้านท่ีต้องกักตัว 

จ านวน  ๕๖ ครัวเรือน  จึงขอประชาสัมพันธ์เชญิชวนทุกทา่นในการร่วมบริจาค

สิ่งของอุปโภค บริโภค  ให้กับชาวบ้านโนนทองหลางในคร้ังน้ีครบั 
 

นำยสอง   ถำวรกำย                 - ในเร่ืองของการบริจาคเพื่อชว่ยเหลอืพ่ีน้อง ชาวบ้านโนนทองหลาง  หมูท่ี่ ๑๓  นี้  

สมำชิก  อบต.ม. ๕                     ทางบา้นกลอย หมู่ท่ี ๕   ได้มีการประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาค จากประชาชนภายใน 

หมูบ้่าน  ซึ่งรวบรวมเงินบริจาคได้  เป็นจ านวน  ๓,๖๒๐  บาท  และได้น าไปมอบ

ให้กับผู้น าชุมชนบ้านโนนทองหลาง  เรียบร้อยแล้ว  ท้ังน้ีจึงอยากประชาสัมพันธ์เชญิ

ชวนหมู่บ้านอ่ืนๆ  ได้ร่วมกันบริจาคเพื่อให้การชว่ยเหลอืพ่ีน้องบ้านโนนทองหลาง ซึ่งก็

เป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ในต าบลบ้านเพชรของเราต่อไปครับ 
 

นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน ์    - จากกรณท่ีีเกิดการติดเชื้อโรคโควิด 19   ท่ีได้เกิดขึ้นในพืน้ท่ีต าบลบ้านเพชรเรานั้น  

 นายก  อบต.                   สาเหตุท่ีท าให้เกิดคลัสเตอร์ขึ้นมาท้ัง  ๒  คลัสเตอร์   ท้ังคลัสเตอร์บ้านโคกสวา่ง  

และคลัสเตอร์บ้านโนนทองหลาง  นัน้มสีามเหตุมาจากมีผู้ท่ีเดนิทางมาจากพืน้ท่ีเสี่ยง

หรือพื้นท่ีสแีดงเข้ม  ได้เดินทางเขา้มาในพืน้ท่ีต าบลเราแล้วไมม่กีารแจ้งผู้น าชุมชนให้

รับทราบ และไมม่กีารกักตัวท าให้เกิดการติดเชื้อในพืน้ท่ีขึ้นมา  โดยมีการน าเช้ือจาก

ภายนอกเข้ามาในพืน้ท่ี  จึงอยากขอฝากให้ทุกท่านได้ร่วมกันตระหนักและรว่มกันเฝ้า

ระวังในเร่ืองนี้  หากทา่นพบบุคคลภายนอกพื้นท่ีเข้ามาในพืน้ท่ี หรือเข้ามาในหมู่บ้าน

ของท่านก็ขอให้แจง้ผู้น าหมู่บ้านทุกครัง้  เพื่อป้องกันการน าเชื้อจากภายนอกเข้ามาใน

ชุมชนตอ่ไปครับ 



        ๑๐ 

 

    - และขอน าเรียนช้ีแจงในเร่ืองของเงินบริจาคที่  อบต.บ้านเพชร  ได้รับการบริจาคมา 

จากหมู่บ้านต่างๆ  หรือหนว่ยงานตา่งๆ  เพื่อใชเ้ป็นค่าใช้จา่ยของศูนยพ์ักคอยต าบล

บ้านเพชร วา่ได้มีการน ามาใชจ้่ายในเร่ืองใดบ้างนัน้  เนื่องจากผู้ป่วยท่ีศูนย์พักคอย

ต าบลบ้านเพชร จะมผีู้ป่วยท่ีเป็นสูงอายุ และเด็กเล็กๆ ได้เข้ามาพัก ซึ่งทางเจ้าหนา้ที่ก็

จะน าเงินท่ีรับบริจาคมาไปจัดซือ้อาหารเสริม เชน่ นม กาแฟ โอวัลตนิ และผลไม้ตา่งๆ 

มาเสริมให้  และค่าใชจ้า่ยสว่นหนึ่งซึ่งเป็นค่าใช้จา่ยประจ าของศูนยพ์ักคอย  คือ  การ

จ้างเหมารถสูบน้ า มาสูบน้ าออกจากบ่อน้ าทิ้งของศูนยพ์ักคอย เนื่องจากมีผู้ป่วยเข้า

พักเป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีการใชน้้ าเยอะขึน้  ประกอบกับฝนตกบอ่ยครัง้ จึงท าให้

บ่อน้ าเสียมนี้ าเต็มเร็วขึน้ ซึ่งกไ็ด้มีการจา้งเหมารถสูบน้ ามาสบูน้ าออกจากบ่อน้ าเสีย 

ในราคาเท่ียวละ ๖๐๐ บาท สูบครัง้ละ  ๖  เท่ียว เป็นเงิน  ๓,๖๐๐  บาท ตอ่คร้ัง  และ

ตอ่มาก็ได้รับความอนุเคราะห์จากนายหนม จูงจิตร์  สมาชกิสภาฯ หมูท่ี่ ๑๐ ไดท้ าการ

ตดิตอ่หาผู้รับจ้าง  โดยได้รับการลดราคาค่าสูบน้ า เหลอืเพยีงเท่ียวละ ๓๐๐ บาท  

ครัง้ละ  ๖ เท่ียว เป็นเงิน  ๑,๘๐๐ บาท  ท าให้คา่ใชจ้่ายในสว่นนีล้ดลง  จึงขอน าเรียน

ให้ทุกทา่นได้รับทราบ     
 

นำยเงนิ   เทียวประสงค์                - ขอแจ้งเร่ืองการออกซอ่มไฟฟา้ของหมูบ้่านต่างๆ  เนื่องจากตอนนีเ้จ้าหนา้ที่ไฟฟา้  

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง                   กไ็ด้พ้นระยะของการกกัตัวครบ ๑๔  วันแล้ว วึ่งก็จะได้รีบด าเนนิการออกซ่อมไฟฟา้ 

ในหมู่บ้านต่างๆ ตามท่ีได้แจ้งเร่ืองเข้ามา  โดยจะเร่ิมด าเนนิการในสว่นของงานท่ี

ตกค้างก่อน และตามเก็บงานในส่วนท่ีได้แจ้งเข้ามาใหม ่  และตามท่ีท่านรอง

ประธานสภาได้เคยเสนอแนะในเร่ืองของการออกซ่อมไฟฟ้า ทางกองชา่งก็ได้มีการ

น าเอามาปรับใชต้ามขอ้เสนอแนะของท่าน  โดยการตัง้กลุ่มไลนแ์จ้งซ่อมไฟฟา้ และ

แจ้งเชญิท่านสมาชกิสภาได้เข้าร่วม เพื่อท าให้เกิดความรวดเร็วในการแจ้งไฟฟา้เสีย

และการออกซ่อมไฟฟา้ของ อบต.   ท้ังน้ีเพื่อให้พี่นอ้งประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรยามค่ าคืน และได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง  

 

นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์         -ขอน าเรียนช้ีแจงในกรณีท่ีมีผู้เสียชวีติจากโรคโควิด 19 ซึง่ศพของผู้เสียชวีติจะถูกน า    

นายก  อบต.               ไปเผาโดยทันที  แตถ่า้ในกรณีท่ีเสียชวีติในเวลากลางคนืศพก็จะถูกน าไปเผาในช่วงเชา้ 

ของวันถัดไป กรณท่ีีเสียชวีติท่ีโรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ ศพจะถูกน าไปเผาท่ีวัด    

บึงชวน ต าบลบ้านชวน ส่วนผู้ป่วยท่ีเสียชวีติท่ีโรงพยาบาลชัยภูม ิศพก็จะถกูน าไปเผาที่

วัดในอ าเภอเมอืงชัยภูม ิ  ซึ่งขั้นตอนของการด าเนนิการกรณท่ีีมีผู้เสียชวีติน้ัน ทาง

โรงพยาบาลจะท าการหอ่ศพ ๓ ชัน้ พร้อมกับฉีดพน่ยาฆ่าเชื้อ และเจ้าหนา้ที่จะท าการ

แจ้งไปท่ีเทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค์   เพื่อให้เจ้าหนา้ที่เทศบาลได้ท าการฉีดพน่ยา

ฆา่เช้ือบริเวณเมรุเผาศพไว้รอทางโรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์น าศพมาเผา ซึ่งทางวดั

บึงชวนก็จะมีการนิมนต์พระมาสวดศพให้  และจะอนุญาตให้ญาตเิข้าร่วมงานศพได้

เพยีง  ๒-๓ คน  เมื่อเผาศพเสร็จแล้วทางเจ้าหนา้ที่เทศบาลบ าเหน็จณรงค์ก็จะพ่นยา 

ฆา่เช้ือบริเวณท่ีเผาศพอีกคร้ัง  และในวันรุ่งขึ้นก็จะมีการเก็บกระดูกมอบให้กับญาติ

ตอ่ไป  จึงขอน าเรียนขั้นตอนดังกลา่วนี้ให้ทุกทา่น ได้รับทราบในเร่ืองนี้ตอ่ไป 

 



        ๑๑

    

 

นำยวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  -  ถามที่ประชุม  ว่ามีสมาชกิทา่นใดจะชีแ้จงเพ่ิมเตมิอีกหรือไม ่ /  ถา้ไม่ม ี

ประธำนสภำฯ  โอกาสนี้ก็ขอขอบคุณสมาชิกฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น ๆ  ที่เข้าร่วม 

  ประชุมในวันนี้  และขอปดิการประชุม        

  

 ปิดกำรประชุมเวลำ  ๑๓.๐๐   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 

 

 
 

 

-รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  สมัยสามัญที่ ๓  ครั้งที่ ๒   ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 เมื่อวันจันทร์ ที่  ๓๐  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเพชร    ได้รับรองรายงาน         

 การประชุมแล้ว    ในสมัย.......................................ที.่................ครั้งที.่...................ประจ าปี........................ 

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

 

 

 

     (ลงชื่อ) 

                (นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด) 

                                                      ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 

 

 

 

 

 



 


