
 
 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  

สมัยสามัญที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจ าป ี ๒๕๖๔ 

วันพุธ ที่  ๑๑  เดือน  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ชั้น  ๒ 

     

ผู้เข้าประชุม    ๓๔  คน 

ผู้ไม่เข้าประชุม ๑๐  คน         

เปิดการประชุมเวลา   ๑๐.๐๐   น. 
 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายวัชพงษ์ เชื่อมขุนทด ประธานสภาฯ วัชพงษ์                เชื่อมขุนทด  

๒ นายพงศพ์ิษณุ    อาบสุวรรณ์ รองประธานสภาฯ พงศพ์ิษณุ            อาบสุวรรณ์  

๓ นายสามารถ               ทานสละ     สมาชิก  อบต. สามารถ               ทานสละ  

๔ นายเดชา ยึดพวก     สมาชิก  อบต. เดชา                   ยึดพวก  

๕ นางสามารถ   ชาติเผอืก สมาชิก อบต. สามารถ              ชาติเผอืก   

๖ นายนิรันต์ ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. นิรันต ์                ไทยประสงค์  

๗ นางสาวศรุวรรณ มิตรขุนทด สมาชิก อบต. ศรุวรรณ             มิตรขุนทด   

๘ นางอดิศักดิ์ บัณฑติ สมาชิก อบต. อดิศักดิ ์              บัณฑติ   

๙ นายสอง ถาวรกาย     สมาชิก  อบต. สอง                   ถาวรกาย  

๑๐ นายชอ่               ปูนสันเทียะ     สมาชิก  อบต. ช่อ                     ปูนสันเทียะ  

๑๑ นายบาง เฝา้หนองดู่     สมาชิก  อบต. บาง                    เฝา้หนองดู่  

๑๒ นายสังวร เคยพุดซา สมาชิก  อบต. สังวร                 เคยพุดซา  

๑๓ นายจวน เชื่อมขุนทด สมาชิก อบต. จวน                  เชื่อมขุนทด   

๑๔ นายหนม จูงจติร์ สมาชิก อบต. หนม                  จูงจติร์  

๑๕ นายประชุม พบขุนทด สมาชิก อบต. ประชุม               พบขุนทด  



     

                ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑๖ นายพนม พิมพ์จัตุรัส สมาชิก  อบต. พนม                   พิมพ์จัตุรัส  

๑๗ นางเสียงพิณ         แถวประไพ สมาชิก  อบต. เสียงพิณ              แถวประไพ  

๑๘ นายหลึ่ม น้อยสุวรรณ์ สมาชิก  อบต. หลึ่ม                   น้อยสุวรรณ์  

๑๙ นางสาวเสาวนีย์ ศรปีระเทศ สมาชิก อบต. เสาวนีย ์              ศรปีระเทศ  

๒๐ นายพิทักษ์           มีชัย สมาชิก อบต. พิทักษ์                 มีชัย  

๒๑ นายเดชา เฝา้หนองดู่ สมาชิก อบต. เดชา                   เฝา้หนองดู่  

๒๒ นายส ารวม          พรีพรม สมาชิก  อบต. ส ารวม                 พรีพรม  

๒๓ นายฉลอง ส าราญโคกสูง สมาชิก  อบต. ฉลอง                 ส าราญโคกสูง  

๒๔ นายปรีชา จติเพชรสกุล สมาชิก อบต. ปรีชา                   จติเพชรสกุล  

๒๕ นายฉลอง            ทิพย์ประทุม สมาชิก อบต. ฉลอง                  ทิพย์ประทุม  

๒๖ นายอ้อน พันธ์มณ ี สมาชิก อบต. อ้อน                    พันธ์มณี  

๒๗ นายมานะ พาขุนทด สมาชิก  อบต. มานะ                   พาขุนทด  

๒๘ นายไมตรี กอสินทวี สมาชิก อบต. ไมตรี                   กอสินทวี  

๒๙ นายสมุย อาบสุวรรณ์ สมาชิก  อบต. สมุย                    อาบสุวรรณ์  

๓๐ นายปิยะ เพียกขุนทด สมาชิก  อบต. ปิยะ                     เพียกขุนทด  

๓๑ นายบุญเรอืง        พุหมื่นไวย สมาชิก  อบต. บุญเรอืง                พุหมื่นไวย  

๓๒ นางสาวพรพรรณ เชื่อมขุนทด สมาชิก  อบต. พรพรรณ               เชื่อมขุนทด  

๓๓ นางสาวบ าเพ็ญ เถาจัตุรัส สมาชิก อบต. บ าเพ็ญ                 เถาจัตุรัส  

๓๔ นายสมบูรณ์ พรมทอง สมาชิก อบต. สมบูรณ์                 พรมทอง  

      



                                                                                                                                                     ๓ 

 

 

                

 

    ผู้ไม่เข้าประชุม   ๑๐    คน 

ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายชูรัตน์ ขุนสูงเนิน สมาชิก อบต. - ลา 

๒ นายสมนิด ค าศรี สมาชิก อบต. - ลา 

๓ นายส าราญ ศรทีอง สมาชิก อบต. - ลา 

๔ นายไพศาล ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. - ลา 

๕ นายแดง งมิขุนทด สมาชิก อบต. - ลา 

๖ นายมานะ อุไรพันธ์ สมาชิก อบต. - ลา 

๗ นายวิวัฒน์ ชาตะรักษ์ สมาชิก อบต. - ลา 

๘ นายสมมิตร อาบสุวรรณ์ สมาชิก อบต. - ลา 

๙ นางฐาปนี แซ่เจียม สมาชิก อบต. - ลา 

๑๐ นายแอ๊ด มูลขุนทด สมาชิก อบต. - ลา 

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๖ คน    

ล าดับ

ที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายธีรวัจน ์ ธรรมโสภารัตน์ นายก  อบต. ธีรวัจน์              ธรรมโสภารตัน์   

๒ นายอนุวัฒน ์ ไทยประสงค์ รองนายก อบต. อนุวัฒน์               ไทยประสงค์  

๓ นายประดิษฐ์         ป่ินสังข ์ รองนายก อบต. ประดิษฐ์              ปิน่สังข ์  

๔ นายศุภชัย ชาญวจิิตร เลขานุการสภาฯ ศุภชัย                  ชาญวิจิตร  

๕ นางปรัชญาภรณ์      มังกร ผู้อ านวยการกองคลัง ปรัญาภรณ์           มงักร  

๖ นายเงิน เทียวประสงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง เงิน                     เทียวประสงค์  

๗ นางไพวรนิทร์  ค าหงษา หัวหน้าส านักปลัด ไพวรินทร์             ค าหงษา  

๘ นางอักษราภัคร์        พงษ์สุวรรณ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม อักษราภัคร์           พงษส์ุวรรณ  

๙ นางทิพยวรรณ          ชาญวจิิตร นักจัดการงานท่ัวไป ทิพยวรรณ             ชาญวิจิตร  

๑๐ นางสาวเบ็ญจมาศ ตอพันดุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เบ็ญจมาศ              ตอพันดุง  

๑๑ นางกรรฐกร   แสงอรุณ นักวชิาการศึกษา กรรฐกร                 แสงอรุณ  

๑๒ นางลักษกิา      แจ่มใส ผช.นักวเิคราะห ์ ลักษกิา                 แจ่มใส  

๑๓ นางสหัสยา                อาบสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ สหัสยา                  อาบสุวรรณ์  

๑๔ นายเจตน ์ ปัดภัย คนงานท่ัวไป เจตน ์                   ปัดภัย  

๑๕ นางสาวศศธิร ขามสันเทียะ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ ศศิธร                   ขามสันเทียะ  



                  ๔ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

                         

        เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   ไดต้รวจนับรายช่ือสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมปรากฎวา่

มผีู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  ๓๔  คน  ลา  ๑๐  คน   ปรากฏว่าจ านวนสมาชกิเกนิกึ่งหนึง่ของผู้เข้าร่วมประชุม จึงให้

สัญญาณเรียกเขา้ห้องประชุม   ตอ่จากนั้นจึงเรียนเชญิท่านประธานสภาฯ  ได้จุดธูป-เทียน  บูชา   พระรัตนตรัยพร้อม

กล่าวเปิดประชุมต่อไป   

                                                                

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  -   กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๓  ครัง้ท่ี  ๑    ประจ าป ี ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ     
                      

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องประธานแจ้งใหท้ราบ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด   -  เนื่องด้วย อบต.บ้านเพชร  ได้มีการจัดสถานท่ีศูนย์พักคอย CI  ต าบลบ้านเพชร  

ประธานสภาฯ     ณ วัดโคกสว่าง  เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีพักคอยของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)   

เพื่อรอเข้ารับการรักษา ซึ่งปัจจุบันได้มผีู้ติดเชื้อเข้ามาพักแลว้  ในวันนี้จึงขอ

ประชาสัมพันธ์เชญิชวนท่านสมาชกิสภาฯทุกทา่นเพื่อร่วมบริจาคเงนิ สิ่งของเครื่องใช้

อุปโภค บริโภค หรือปัจจัยต่างๆ  เพื่อใชส้ าหรับรองรับผู้ป่วยท่ีจะมาเขา้พักที่ศูนย์  

พักคอย  ท้ังน้ีสามารถน าสิ่งของร่วมบริจาคได้ท่ี อบต.บ้านเพชร  และท่ีศูนย์พักคอย

ต าบลบ้านเพชร ณ วัดบ้านโคกสว่าง  เพื่อท่ีจะได้น าไปมอบให้กับศูนยพ์ักคอยได้

น าไปใชป้ระโยชนใ์ห้กับผู้ป่วยต่อไป 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน ์   -ขอน ำเรียนเพิ่มเตมิ เร่ืองของกำรจัดตัง้ศูนยพ์ักคอยต ำบลบ้ำนเพชร        ตำมท่ี  

นายก อบต.     กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ด าเนินการจัดตัง้ 

ศูนยพ์ักคอย (Community Isolation : CI) ประจ าต าบลของแตล่ะต าบล  ซึ่งของ

ต าบลบ้านเพชรได้จัดต้ังอยู่ท่ีศาลาประชาสารวมิล  วัดโคกสว่าง  เพื่อใชเ้ป็นศูนย์พัก

คอยต าบลบ้านเพชร เนื่องจากเป็นสถานท่ี ท่ีมีความเหมาะสมส าหรับใชเ้ป็นสถานท่ี    

พักคอยของต าบลบ้านเพชร     ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทา่นเจ้าอาวาส      

วัดโคกสว่างในการอนุญาตให้อบต.บ้านเพชร เข้าไปด าเนนิการจัดสถานท่ีเพื่อ

เตรียมการให้ความช่วยเหลอืพี่นอ้งประชานในเขตต าบลบ้านเพชร ซึ่งอบต.บ้านเพชร 

ก็ได้เข้าด าเนนิการปรับปรุงสถานท่ี  โดยสร้างหอ้งน้ าเพิ่มเตมิจากของเดิมท่ีมีอยู่ 

 

เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ  ๒  คน  

ล าดับ

ที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

๒ นายสมยศ พรีพรม ผช.จนท.ป้องกัน สมยศ                  พรีพรม  



๕ 
 

ซึ่งคาดว่าจะไมเ่พยีงพอกับผู้เข้าพักซึ่งเป็นผู้ป่วยท่ีเดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อ

กลับมารอรับการรักษาตัว ในพืน้ท่ีต าบลบ้านเพชร  โดยเป้าหมายท่ีต้ังไว้อยูท่ี่ ๓๐  

เตยีง ณ ปัจจุบันนี้ทางศูนยไ์ด้เปิดรับผู้ป่วยให้เข้าพักเพื่อรอเข้ารับการรักษาแลว้ 

ตัง้แตว่ันท่ี ๓  สงิหาคม ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน  ณ  วันน้ีมผีูป่้วยอยูท่ี่ศูนย์พักคอย  

จ านวน ๑๕ ราย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกทา่นรับทราบ 
 

นายศุภชัย  ชาญวิจิตร  - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ   และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร    

เลขานุการสภาฯ                        ผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น        ตามท่ีท่านนายกได้น าเรียนท่ีประชุม เร่ืองศูนยพ์ักคอย 

ต าบลบ้านเพชร  ซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ท่ีต าบลบ้านเพชร  และปัจจุบันผู้ป่วยท่ีเข้าพักก็เป็น

ประชาชนท่ีมาจากหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นท่ีของต าบลบ้านเพชร  ในการเฝ้าระวัง

ดูแลและปฏบัิตหินา้ที่อยู่ท่ีศูนย์พักคอยต าบลบ้านเพชร  ก็จะมกีารจัดเจ้าหนา้ที่เป็น

เวรเพื่อปฏิบัตหินา้ที่อยู่ท่ีศูนยพ์ักคอย ประกอบด้วย เจ้าหนา้ที่ อบต.บ้านเพชร อสม. 

อพม.ต าบลบ้านเพชร  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ เจ้าหนา้ที่ อปพร. 

เพื่ออยูป่ฏบัิตหินา้ที่อยูท่ี่ศูนย์พักคอย  และในวันนี้จึงอยากน าเรียนปรึกษาหารอืกับ

ท่านสมาชกิสภาฯ ทุกทา่น  ในเร่ืองของการให้ท่านได้อยู่เวรปฏบัิตหินา้ที่ร่วมกับ

เจ้าหนา้ที่และผู้น าชุมชน  วา่ทุกท่านจะเห็นสมควรหรือไม่  ซึ่งถา้ทุกท่านเห็นสมควร

ก็จะไดจ้ัดท าค าสัง่เวรปฏบัิตหิน้าที่ประจ าศูนย์พักคอยต าบลบ้านเพชรตอ่ไป 
 

ที่ประชุมสภาฯ          -  รับทราบ/ และมีมตเิห็นสมควรจัดท าค าสั่งเวรปฏบัิตหินา้ที่ประจ าศูนย์พักคอย 

ต าบลบ้านเพชร 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน ์   -ขอประชำสัมพันธ์ ประกำศจังหวัดชัยภูมิ   เร่ือง  ขอควำมร่วมมอืประชำชน     

นายก อบต.     งดออกนอกเคหสถำนหรือท่ีพ ำนัก  ได้ออกประกาศจังหวัดชัยภูมิ  เร่ือง  ขอความ 

ร่วมมอืประชาชนงดออกนอกเคหสถานหรือท่ีพ านัก   ลงวันท่ี ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ. 

๒๕๖๔  ขอความร่วมมอืประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัดชัยภูม ิ งดออกนอกเคหสถานหรือ

ท่ีพ านัก  ภายหลงัเวลา  ๒๓.๐๐ น. จนถึงเวลา ๐๕.๐๐ น.  ของวันถัดไป  เป็นเวลา 

๑๔ วัน นับแตว่ันท่ี ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ ถงึวันท่ี  ๖  สิงหาคม  พ.ศ. 

๒๕๖๔ นัน้  ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด 19) ในประเทศไทย ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  และกระจายไปทุก

จังหวัด  ซึง่มปัีจจัยเสี่ยงในหลายประการ  ประกอบกับสถานการณก์ารแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพืน้ท่ีจังหวัดชัยภูมิ ยังพบผู้ติดเชื้อ

เพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่อง  และมีแนวโน้มท่ีจะมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น  ดังนัน้ เพื่อ

เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  ใน

พื้นท่ีจังหวัดชัยภูม ิ  อาศัยอ านาจตามความในขอ้ ๗ (๑) ของขอ้ก าหนดออกตาม

ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ  

พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๑)  ลงวันท่ี  ๒๕  มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบมาตรา ๒๒ 

แห่งพระราชบัญญัตโิรคติดตอ่ พ.ศ. ๒๕๕๘  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูม ิ โดยความ 

เห็นชอบของคณะกรรมการโรคตดิตอ่จังหวัดชัยภูม ิ  ตามมติท่ีประชุม ครัง้ท่ี ๕๙/

๒๕๖๔  เมื่อวันท่ี  ๒๓  กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงออกประกาศขอความร่วมมอื 



๖ 
 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ  งดออกนอกเคหสถานหรือท่ีพ านัก  ภายหลัง

เวลา  ๒๓.๐๐ น.  จนถึงเวลา ๐๕.๐๐ น.ของวันถัดไป เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นหรือเป็น

ผู้ปฏบัิตงิานดา้นการแพทย ์ การธนาคาร การขนส่งสนิค้าอุปโภคบริโภค  ผลผลิต

การเกษตร ยาเวชภัณฑ ์  เครื่องมือแพทย ์  หนังสือพมิพ ์  การขนสง่น้ ามันเชื้อเพลงิ  

การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการน าเขา้หรอืสง่ออก  การขนยา้ย

ประชาชนไปสูท่ี่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายวา่ด้วยโรคติดตอ่  หรือการเข้าออก

เวรท างานผลัดกลางคืนตามปกต ิ  ท้ังน้ี ให้ถอืปฏบัิตติามมาตรการอย่างเครง่ครัด  

ตัง้แตว่ันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔  ถึงวันท่ี  ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๔  หรือจนกว่าจะมี

การเปลี่ยนแปลงเป็นอยา่งอื่น   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  ลง

ชื่อ นายวิเชยีร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ประธานกรรมการโรคตดิตอ่

จังหวัดชัยภูม ิ ผูก้ ากับการบริหารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉนิจังหวัดชัยภูมิ 
 

ที่ประชุมสภาฯ          -  รับทราบ 
                  

ระเบียบวาระที่  ๒           เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด   -  ๒.๑  การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวสิามัญ สมัยท่ี  ๒  ครัง้ท่ี ๒  

ประธานสภาฯ  ประจ าป ี ๒๕๖๔ 
                                      

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด   -  ให้ท่านสมาชกิทุกท่านตรวจรายงานการประชุมว่าจะมีการแกไ้ขตรงไหน 

ประธานสภาฯ    หรือไม ่  หรอืท่านใดจะเพิ่มเตมิสว่นใด  
  
นายสงัวร  เคยพุดซา   -ขอแกไ้ขในหน้าท่ี  ๗  บรรทัดท่ี ๑๕   ตรงค าว่า  เครื่องเครือ่ง ขอแกไ้ขโดย  

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘                   ให้ตัดค าว่า เครื่อง ออก ๑  ค าเนื่องจากซ้ ากัน  

-ขอแกไ้ขในหน้าที่ ๑๐  บรรทัดท่ี  ๖  ตรงข้อความ กวา้งวงจรปิด  ขอแกไ้ขเป็น   

กล้องวงจรปดิ 

-และขอแก้ไขในหน้าท่ี ๑๐   บรรทัดท่ี  ๑๘  ตรงข้อความ  รา่งข้องบัญญัติ 

 ขอแกไ้ขเป็น  รา่งข้อบัญญัติ   
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด   - มท่ีานใดท่ีจะขอแก้ไข หรือเพิ่มเตมิสว่นใดอกีหรอืไม่  

ประธานสภาฯ      
       
ที่ประชุมสภาฯ          -  ไมม่ ี      
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด            - ถ้าไมม่ ี/ ผมขอมตรัิบรองรายงานการประชุมสภาสมัยวสิามญั สมัยท่ี  ๒ ครัง้ท่ี ๒ 

ประธานสภาฯ    ประจ าป ี ๒๕๖๔                                                                                         
 

ที่ประชุมสภาฯ                           -  มมีต ิ  รับรองรายงานการประชุม    ๓๓    เสียง 

    ไมรั่บรอง                        -     เสียง 

    งดออกเสียง                        ๑     เสียง  (ประธานสภาฯ) 

 



๗ 

ระเบียบวาระที่  ๓            กระทู้ถาม 

- ไม่มี  

ระเบียบวาระที่  ๔                      เรื่องที่คณะกรรมการทีส่ภาท้องถิน่ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๕                      เรื่องทีเ่สนอใหม ่
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  - ๕.๑   พิจารณา (รา่ง) ข้อบญัญัตอิงค์การบรหิารส่วนต าบล 

ประธานสภาฯ                              เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕   

                    ๕.๑.๑ วาระที่ ๑  ขั้นรับหลักการ   
 

นายศุภชัย  ชาญวิจิตร  - ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

เลขานุการสภาฯ                           พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔   

ข้อ ๔๗ ในการ พจิารณาญัตต ิ ร่างข้อบัญญัติวาระท่ี ๑ ใหท่ี้ประชุมสภาท้องถิ่น

ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ

นัน้หรือไม ่  หากมีสมาชกิสภาทอ้งถิ่นประสงค์จะอภปิราย ห้ามไม่ให้ลงมตกิ่อนท่ี

สมาชิกสภาทอ้งถิ่นได้อภปิรายในเร่ืองนัน้พอสมควรแลว้  เพื่อประโยชนแ์ก่การ

พจิารณารา่งข้อบัญญัติวาระท่ี ๑ สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาทอ้งถิ่น 

พจิารณาก่อนรับหลักการได ้
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  - เชญิท่านนายกฯ แถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปี ๒๕๖๕        

ประธานสภาฯ                           ตอ่ท่ีประชุมสภาฯ                                                   
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน ์ - ค าแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๕   

นายก  อบต.                ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

               -  กล่าวแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี 

               งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน ์   -    เรียนท่ำนประธำนสภำฯ   และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    

นายก อบต.     บ้ำนเพชร  บัดนี้ถึงเวลำท่ีคณะผูบ้ริหำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  จะได้เสนอ

    ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปตีอ่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

    อกีครัง้หนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกำสนี้คณะผู้บริหำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลจงึขอ

    แถลงให้ท่ำนประธำนและสมำชกิทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจน 

                                               หลักกำร และแนวนโยบำยกำรด ำเนนิงำนในปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   

                                               ดังตอ่ไปน้ี    

    ๑.  สถานะการคลัง 

    ๑.๑  งบประมำณรำยจำ่ยท่ัวไป 

    ในปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๔  ณ  วันท่ี  ๒  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

 



๘  

  

                                               องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร มีสถำนะกำรเงิน  ดงันี้ 

     ๑.๑.๑  เงินฝำกธนำคำร                ๗๗,๗๙๕,๑๕๑.๖๔      บำท 

     ๑.๑.๒  เงินสะสม   ๗๒,๘๗๖,๒๙๘.๒๘      บำท 

     ๑.๑.๓  เงินทุนส ำรองสะสม  ๒๓,๓๕๔,๗๘๙.๒๓      บำท 

     ๑.๑.๔  รำยกำรที่กันเงินไวแ้บบก่อหนีผู้กพันและยังไม่ได้เบิกจำ่ย  – บำท 

     ๑.๑.๕ รำยกำรท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้กอ่หน้ีผูกพัน จ ำนวน ๕  โครงกำร     

                                                                     รวม ๑๐,๙๗๓.๐๐ บำท 

     ๑.๒ เงินกู้คงค้ำง          -    บำท 

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ณ วันท่ี ๒ สิงหำคม ๒๕๖๔    

     ๒.๑  รำยรับจรงิ  จ ำนวน  5๑,๗๖๔,๔๗๖.๒๕   บำท   ประกอบด้วย 

     หมวดภำษีอำกร             ๓๔๒,๑๘๗.๕๗     บำท 

     หมวดค่ำธรรมเนยีม  ค่ำปรับ  และใบอนุญำต   ๓๒,๑๒๒.๕๐     บำท 

     หมวดรำยได้จำกทรัพย์สนิ             ๒๓๖,๖๑๔.๗๗     บำท 
     หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์                    -               บำท 

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด                ๑๘,๖๖๐.00      บำท 

หมวดรำยได้จำกทุน        ๑,๐๕๐.๐๐     บำท 

     หมวดภำษีจัดสรร           ๒๑,๐๐๑,๑๖๖.๕๖     บำท 

     หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป         ๓๐,๑๓๑,๖๗๔.๘๕    บำท 

     ๒.๒.เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๑,๓๔๔,๙๙๒.๐๐ บำท 

     ๒.๓  รำยจ่ำยจริง  จ ำนวน     ๔๑,๐๑๒,๘๙๑.๐๒  บำท 

      งบกลำง         ๑๙,๘๐๙,๒๗๙.๐๐      บำท 

      งบบุคลำกร                  ๑๓,๔๐๒,๔๑๗.00      บำท 

      งบด ำเนนิกำร          ๓,๒๓๔,๐๙๕.๐๒      บำท 

      งบลงทุน           ๓,๔๑๘,๑๐๐.00      บำท 

      งบรำยจ่ำยอ่ืน                      -               บำท 

      งบเงินอุดหนุน          1,๙๙๐,๙0๙.๘๖      บำท 

     ๒.๔  รำยจำ่ยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   

                                                                         จ ำนวน                                   ๘๒,๙๙๒.๐๐       บำท

                                                ๒.๕  มกีำรจ่ำยเงินสะสมเพื่อด ำเนนิกำรตำมอ ำนำจหนำ้ท่ี 

                                                                          จ ำนวน                              ๑,๕๕๗,๐๐๐.๐๐     บำท 

     ๒.๖ รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงนิทุนส ำรองสะสม              -             บำท 

     ๒.๗ รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงนิกู ้                               -            บำท 

                    ค าแถลงงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  

         รำยรับ รำยรับจรงิในปี  ๒๕๖๓   มรีำยรับจรงิ รวม  ๕๙,๔๐๑,๗๒๔.๖๖   บำท 

                                                ประมำณกำรในปี ๒๕๖๔   รวม   6๒,000,000  บำท     และประมำณกำร 

                                                รำยรับในปี ๒๕๖๕  รวม  ๖๑,๐๐๐,๐๐๐  บำท  เพื่อใชใ้นกำรจัดท ำข้อบัญญัต ิ 

                                                งบประมำณรำยจำ่ย ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 



๙ 

     รายได้จัดเก็บเอง   ประมำณกำรปี ๒๕๖๕ 

        หมวดภำษีอำกร                                               ๗๗๐,๐๐๐       บำท 

        หมวดค่ำธรรมเนยีม ค่ำปรับ และใบอนุญำต         ๑๑๐,๐๐๐.๐๐      บำท 

        หมวดรำยได้จำกทรัพย์สนิ                      4๕๕,๐๐๐.00      บำท 

        หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด                         ๖๐,๐๐๐.00       บำท 

        หมวดรำยได้จำกทุน      ๑๕,๐๐๐.๐๐    บำท 

        รวมรำยไดจ้ัดเก็บเอง                      ๑,๔๑๐,๐๐๐.๐๐    บำท 

 

       รายไดท้ี่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.    

                          หมวดภำษีจัดสรร                                       ๒๔,๓๙๐,๐๐๐.๐๐    บำท 

                                                  รายได้ที่รัฐบาลอดุหนุนให้ อปท.                  

                                                   เงินอุดหนุนท่ัวไป                                        ๓๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐    บำท 

                                                       รวมประมาณการรายรับ ปี 256๕ ไว้        ๖๑,๐๐๐,๐๐๐       บาท 
 

                                    รำยจ่ำย   รำยจ่ำยจริงในปี  ๒๕๖๓   อยู่ท่ี  ๕๑,๙๐๘,๑๑๙.๘๖   บำท 

                                                ประมำณกำรปี  ๒๕๖๔  อยู่ท่ี 6๒,00๐,๐๐๐  บำท ประมำณกำรรำยจ่ำย 

                                                ในปี  ๒๕๖๕  อยู่ท่ี  ๖๑,๐๐๐,๐๐๐  บำท แยกเป็น 

     รำยจ่ำยจำกงบประมำณ   ประมำณกำร ปี ๒๕๖๕ 

           งบกลำง       2๕,๓๒๔,๗๐๓.00       บำท 

           งบบุคลำกร        1๘,๓๐๙,๔๘๐.00        บำท 

           งบด ำเนนิงำน                                       ๙,๑๕๙,๓๑๗.00        บำท 

           งบลงทุน         6,๒๓๗,๕๐๐.00        บำท 

           งบเงินอุดหนุน                   ๑,๙๔๔,๐๐๐.00        บำท 

           งบรำยจ่ำยอ่ืน               25,000.0         บำท 

     รวมจ่ายจากงบประมาณ               6๑,000,000.00         บาท 

                                                    *กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ นี้ เป็นกำร 

                                                จัดท ำงบประมำณกำรแบบสมดุล    คือรำยรับเท่ำกับรำยจ่ำย 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์         -  กล่ำวบันทึกหลักกำรและเหตุผล  ประกอบร่ำงข้อบัญญัต ิ งบประมำณ 

นายก  อบต.   รำยจ่ำย  ประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๖๕     ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล        

                                               บ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

    ด้านบริหารงานทั่วไป 

    ๑.  แผนงำนบริหำรท่ัวไป            ๑๕,๙๕๘,๑๖๕       บำท 

    ๒.  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน              ๗๕๗,0๒๐        บำท 

    ด้านบริการชุมชนและสงัคม 

    ๑.  แผนงำนกำรศึกษำ             ๗,๒๐๒,4๔๒       บำท 

    ๒.  แผนงำนสำธำรณสุข              ๑,๐๔๑,๙๒0       บำท 

                                               ๓.  แผนงำนสังคมสงเครำะห ์             ๑,๐๘๙,๗๗0     บำท

    ๔.  แผนงำนเคหะและชุมชน                                ๙๑๐,๕๐๐   บำท 



๑๐ 

 

    ๕.  แผนงำนสร้ำงเสริมควำมเขม้แข็งของชุมชน                    ๓๐,๐๐๐    บำท 

    ๖.  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร            ๔๔๘,๐๐๐    บำท

                                    ด้านการเศรษฐกิจ  

               ๑.  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ              ๗,๙๗๒,๑๕๐    บำท 

    ๒.  แผนงำนกำรเกษตร                    ๒๖๕,๓๓๐    บำท 

    ด้านการด าเนินงานอืน่ๆ 

    ๑.  แผนงำนงบกลำง                                   ๒๕,๓๒๔,๗๐๓    บำท 

    งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้             ๖๑,๐๐๐,๐๐๐    บาท    

        ส ำหรับกำรพจิำรณำรำ่งข้อบัญญัติ  ประจ ำปงีบประมำณ  ๒๕๖๕  นี้ ก็ขอให้

ทุกท่ำนได้ตรวจดูรำยละเอยีดกอ่น ถ้ำทำ่นมขี้อสงสัยหรืออย่ำงไรก็ให้น ำเสนอท่ำน

ประธำน ในขัน้ตอนกำรแปรญัตตใินวำระที่  ๒   ตอ่ไป 

        (รำยละเอยีดตำมร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เร่ือง งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร) 

 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  -  ร่ำงข้อบัญญัติ  เร่ืองงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปี  ๒๕๖๕  นี้  

ประธานสภาฯ    มท่ีำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดประสงค์ท่ีจะอภิปรำย  หรือสอบถำมตรงไหนหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาฯ                          - ไม่มี 

  

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด             -ถ้ำไมม่สีมำชกิสภำฯ ทำ่นใดประสงค์จะอภปิรำยหรือสอบถำม  ผมขอเข้ำสู ่      

ประธานสภาฯ                วาระที่ ๑ รบัหลักการ  ขอมตท่ีิประชุมสภำฯ เพ่ือพจิำรณำรับหลักกำรแห่งร่ำง 

  ข้อบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๖๕ ขอมตท่ีิประชุมสภำฯ 
 

มติที่ประชุม   -  รับหลักกำร        ๓๓   เสียง  

เวลา ๑๑.๓๐ น.                             ไมรั่บหลักกำร      -     เสียง 

        งดออกเสียง         ๑    เสียง (ประธำนสภำฯ) 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด             ๕.๑.๒  การแตง่ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ    

ประธานสภาฯ     
 

นายศุภชัย     ชาญวิจิตร             -   ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ ในวำระแปรญัตตนิี้  ขอชี้แจงรำยละเอยีด  

เลขานุการสภาฯ                         อย่ำงคร่ำวๆ  เพื่อให้ทุกทำ่นทรำบแนวทำงและวิธีปฏบัิต ิในเร่ืองของกำรแปร 

ญัตต ิ  ซึ่งสภำจะต้องมกีำรก ำหนดคณะกรรมกำรแปรญัตต ิ จ ำนวน ไมน่อ้ยกวำ่ ๓  

ท่ำน  แตไ่มเ่กิน  ๗  ท่ำน  ซึง่ก็ขอให้ทำงสภำได้พิจำรณำเสนอรำยช่ือ โดยให้ท่ำน

สมำชิกได้เสนอคณะกรรมกำรทีละคน  และมผีู้รับรอง  ๒  คน จนครบตำมจ ำนวนท่ี

ทำงสภำได้ก ำหนดไว ้  และเม่ือได้คณะกรรมกำรแลว้  คณะกรรมกำรจะต้องประชุม

เพื่อท ำกำรคัดเลอืกประธำน   รองประธำน  และเลขำนุกำร  เมื่อคัดเลอืกได้แลว้ 

คณะกรรมกำรจะต้องแจ้งให้สมำชกิสภำได้รับทรำบ  และแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับ

วัน และเวลำในกำรย่ืนเสนอค ำแปรญัตต ิ ซึ่งตำมระเบียบฯ ไดก้ ำหนดไวโ้ดยจะตอ้ง 



๑๑ 
 

ไมน่อ้ยกว่ำ ๒๔  ชั่วโมง  ซึ่งคณะกรรมกำรแปรญัตตจิะตอ้งมำปฏิบัตหินำ้ที่ รับค ำ

แปรญัตต ิที่ อบต. ตำมท่ีทำงคณะกรรมกำรได้ประชุมกันในกำรก ำหนดวันรับยื่น   

เมื่อมีสมำชกิฯ มำยื่นเสนอค ำแปรญัตต ิ  ทำงคณะกรรมกำรก็จะต้องมกีำรประชุม

พจิำรณำในวำระที ่๒   เพื่อเสนอตอ่สภำพิจำรณำ  เสร็จแล้วกจ็ะเป็นกำรพิจำรณำ   

ในวำระที่ ๓  กำรลงมติ ซึ่งขั้นนี้จะไมม่กีำรอภปิรำย  จะเป็นกำรขอมตท่ีิประชุมสภำ 

ในกำรลงมตวิำ่จะเห็นชอบ  หรือไมเ่ห็นชอบร่ำงข้อบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำป ีงบประมำณ  ๒๕๖๕ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  -   ให้สมาชกิสภาฯ ก าหนด โดยเสนอคณะกรรมการแปรญัตต ิ๓ –  ๗  คน  และแต ่

ประธานสภาฯ                             ละคนมผีู้รับรอง  ๒  คน  เชญิท่านสมาชกิเสนอครับ 
 

นายสมุย   อาบสวุรรณ ์ - ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตต ิ ๕  คน ครับ 

สมาชิก อบต.ม.๒๐                       ผู้รับรอง    ๑.  นายสอง  ถาวรการ     ส.อบต.หมูท่ี่  ๕ 

           ๒. นายสังวร  เคยพุดซา    ส.อบต.หมูท่ี่ ๘ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  -  มสีมาชิกสภาฯ ท่านใดมคีวามเห็นอ่ืนหรือไม่  ถ้าไมม่ถีือวา่ทีป่ระชุมมีมตกิ าหนด 

ประธานสภาฯ                             คณะกรรมการแปรญัตต ิ จ านวน  ๕  คน  
  
ที่ประชุมสภาฯ    -มมีตเิห็นชอบ ก าหนดคณะกรรมการแปรญัตต ิ จ านวน  ๕  คน 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  - ให้ท่ำนสมำชกิเสนอชื่อคณะกรรมกำรแปรญัตตคิรับ โดยเร่ิมเสนอท่ีละคน  

ประธานสภาฯ      เสนอคณะกรรมแปรญัตต ิ คนท่ี ๑ 
 

นายสามารถ  ทานสละ             -  ขอเสนอ   นางสาวศรุวรรณ  มติรขุนทด  ส.อบต.ม.๓   

สมาชิก  อบต.ม.๗      เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ คนที่ ๑ 

                                                        ผู้รับรอง  ๑.  นายอดิศักดิ ์   บัณฑิต     ส.อบต.ม.๔ 

                ๒. นายส ารวม    พรีพรม      ส.อบต.ม.๑๕ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด     -  มผีูใ้ดจะเสนอ ท่านอ่ืนอกีหรอืไม่ / ถ้าไมม่ ี ผมขอมตท่ีิประชุมสภาฯ  

ประธานสภาฯ 

 

ที่ประชุมสภาฯ    -มมีตเิห็นชอบให้ นางสาวศรุวรรณ    มติรขุนทด  ส.อบต.ม.๓   

       เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี ๑  
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  - ให้ท่ำนสมำชกิเสนอชื่อคณะกรรมกำรแปรญัตต ิคนท่ี ๒  

ประธานสภาฯ    
 

นายมานะ   พาขนุทด              - ขอเสนอ  นายสอง  ถาวรกาย   ส.อบต.ม.๕   

สมาชิก  อบต.ม.๑๘     เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ คนที่ ๒ 

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

                ๒.  นางสาวพรพรรณ   เชื่อมขุนทด   ส.อบต.ม.๒๒ 



๑๒ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด            -  มผีู้ใดจะเสนอท่านอ่ืนอกีหรอืไม่ /ถ้าไมม่ ีผมขอมตท่ีิประชุมสภาฯ   

ประธานสภาฯ            

           

ที่ประชุมสภาฯ    -มมีตเิห็นชอบให้ นายสอง    ถาวรกาย  ส.อบต.ม.๕ 

         เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ คนท่ี ๒  
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  - ให้ท่ำนสมำชกิเสนอชื่อคณะกรรมกำรแปรญัตต ิคนท่ี ๓  

ประธานสภาฯ    
 

นายสอง   ถาวรกาย                   -  ขอเสนอ  นางสาวพรพรรณ   เชื่อมขุนทด  ส.อบต.ม.๒๒   

สมาชิก  อบต.ม.๕      เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ คนที่ ๓ 

                                                         ผู้รับรอง   ๑.  นางสาวบ าเพ็ญ    เถาจัตุรัส   ส.อบต.ม.๒๒ 

                 ๒.  นางสาวเสาวนยี ์  ศรีประเทศ   ส.อบต.ม.๑๔ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด             -  มผีูใ้ดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่  / ถ้าไมม่ ีผมขอมตท่ีิประชุมสภาฯ 

ประธานสภาฯ               

 

ที่ประชุมสภาฯ    -มมีตเิห็นชอบให้ นางสาวพรพรรณ   เชื่อมขุนทด  ส.อบต.ม.๒๒ 

         เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ คนท่ี ๓  
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด   - ให้ท่ำนสมำชกิเสนอชื่อคณะกรรมกำรแปรญัตต ิคนท่ี ๔  

ประธานสภาฯ    
                                     

นายเดชา   เฝา้หนองดู่                 -  ขอเสนอ  นายสังวร   เคยพุดซา   ส.อบต.ม.๘   

สมาชิก  อบต.ม.๑๕      เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ คนที่ ๔ 

                                                         ผู้รับรอง   ๑.  นายจวน    เชื่อมขุนทด   ส.อบต.ม.๙ 

                  ๒.  นายอ้อน   พันธ์มณ ี     ส.อบต.ม.๑๘ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด            -  มผีู้ใดจะเสนอท่านอ่ืนอกีหรอืไม่ / ถ้าไมม่ ี ผมขอมตท่ีิประชุมสภาฯ 

ประธานสภาฯ  

            

 ที่ประชุมสภาฯ    -มมีตเิห็นชอบให้ นายสังวร   เคยพุดซา  ส.อบต.ม.๘ 

        เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ คนท่ี ๔  
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  - ให้ท่ำนสมำชกิเสนอชื่อคณะกรรมกำรแปรญัตต ิคนท่ี ๕  

ประธานสภาฯ    
                                 

นายบุญเรือง   พุหมื่นไวย          -  ขอเสนอ  นางสาวบ าเพ็ญ   เถาจัตุรัส   ส.อบต.ม.๒๒   

สมาชิก  อบต.ม.๒๑      เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ คนที่ ๕ 

                                                         ผู้รับรอง    ๑.  นายสังวร    เคยพุดซา  ส.อบต.ม.๘ 

                  ๒.  นางสาวศรุวรรณ   มติรขุนทด   ส.อบต.ม.๓ 

 



๑๓ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด            -  มผีู้ใดจะเสนอท่านอ่ืนอกีหรอืไม่ / ถ้าไมม่ ี ผมขอมตท่ีิประชุมสภาฯ 

ประธานสภาฯ  

            

 ที่ประชุมสภาฯ    -มมีตเิห็นชอบให้ นางสาวบ าเพ็ญ  เถาจัตุรัส  ส.อบต.ม.๒๒ 

        เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ คนท่ี ๕ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  -  ครับก็ได้คณะกรรมการการแปรญัตต ิ ๕  ท่าน  ดงันี้    

ประธานสภาฯ    ๑.  นางสาวศรุวรรณ   มติรขุนทด       ส.อบต.หมูท่ี่  ๓ 

     ๒. นายสอง   ถาวรกาย                  ส.อบต.หมูท่ี่  ๕ 

     ๓  นางสาวพรพรรณ   เชื่อมขุนทด     ส.อบต.หมูท่ี่  ๒๒ 

     ๔. นายสังวร   เคยพุดซา                 ส.อบต.หมูท่ี่   ๘ 

                                                          ๕. นางสาวบ าเพ็ญ   เถาจัตุรัส         ส.อบต.หมูท่ี่  ๒๒  
 

นายศุภชัย     ชาญวิจิตร              -หลังจากเสร็จสิ้นจากการประชุมในวันนี้แล้ว ขอเชญิคณะกรรมการแปรญัตต ิ  

เลขานุการสภาฯ                         ท่ีได้รับการคัดเลอืกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ     ขอให้ท่านรอรับหนังสือเชญิ 

ประชุมเพื่อคัดเลอืกประธานกรรมการฯ  และเลขานุการ  ในวนัพรุ่งน้ี ท่ีหอ้งประชุม

สภาฯ ครับ 
    

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  - การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตต ิ  

ประธานสภาฯ  
              

นายศุภชัย  ชาญวิจิตร  - ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

เลขานุการสภาฯ                         พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  

    ข้อ ๔๕ วรรคสาม  ญัตตร่ิางข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด 

เดียวไม่ได้  และในการพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตต ิ

ไวไ้มน่อ้ยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตส่ภาท้องถิ่นมีมตรัิบหลักการแหง่ร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณนั้น 
 

มติที่ประชุมสภาฯ    - ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  ตั้งแต่วันท่ี   ๑๓   สิงหาคม  ๒๕๖๔    ถึง       

วันท่ี ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา   ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมสภา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  - ขอแจ้งเร่ืองการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตต ิ ตามมติท่ีประชุมสภาฯ 

ประธานสภาฯ   ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตต ิ   ตัง้แตว่ันท่ี   ๑๓   สิงหาคม  ๒๕๖๔     ถึง       

วันท่ี ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔ เวลา   ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. รวมระยะเวลา ๓ วัน 

ณ  ห้องประชุมสภา องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   

จังหวัดชัยภูม ิ
 

ที่ประชุม                                   -  รับทราบ 

 

 



๑๔ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖        ญัตติอื่น ๆ     
 

นายสงัวร   เคยพุดซา  - ขอแจ้งเร่ืองไฟฟำ้ส่องสวำ่งภำยในหมู่บ้ำน  ไฟดับเป็นเวลำนำนแล้ว ซึ่งผม 

สมชิก อบต.ม.๘     ก็ได้ย่ืนค ำรอ้งมำที่ อบต.แลว้ แตย่ังไม่ได้รับกำรเข้ำไปแกไ้ข จึงอยำกจะใหก้องช่ำงได้ 

เร่งด ำเนนิกำรเข้ำไปแก้ไขให้ด้วยครับ 
 

นายสงัวร   เคยพุดซา           -และอยำกจะเสนอให้ทำงอบต.บ้ำนเพชรได้ด ำเนินกำรตดิตัง้เสำไฟฟำ้โดยใชพ้ลังงำน  

สมชิก อบต.ม.๘     แสงอำทติย์  จึงขอเสนอแนะใหท้ำงกองชำ่งไดไ้ปดูแนวทำงจำกหนว่ยงำนอื่นๆ    ท่ี 

ได้มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนี้ และพิจำรณำดูว่ำ อบต.บ้ำนเพชร เรำพอจะมีแนวทำง

ในกำรด ำเนนิกำรเร่ืองนี้ได้หรือไม ่   และก็ขอให้คณะผู้บริหำรได้น ำไปพจิำรณำใน

เร่ืองนี้ต่อไป 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน ์ -ในเร่ืองของไฟฟา้สาธารณะในหมูบ้านน้ัน ซึ่งในปีงบประมาณหนา้นี้ก็คงจะได้มีการ 

นายก อบต.      ปรับปรุงและด าเนินการในส่วนนี้ให้ดยีิ่งขึน้    โดยอาจจะมกีารน าเอาระบบไฟฟา้ 

พลังงานแสงอาทติย์เข้ามาช่วยบ้าง  ซึ่งก็ขอขอบคุณทา่นสมาชกิที่ได้เสนอแนะใน

เร่ืองนี้มา  ทางคณะผู้บริหารก็จะได้น าไปพจิารณาในเร่ืองนี้ตอ่ไปครับ 
 

นายสอง   ถาวรกาย  - ขอสอบถำมในเร่ืองเส้นทำงที่มคีวำมช ำรุด   เนื่องจำกฝนตกหนักเส้นทำงไม่  

สมชิก อบต.ม.๕     สำมำรถใชใ้นกำรสัญจรได ้ จงึอยำกสอบถำมคณะผู้บริหำรในเร่ืองของงบประมำณ  

หรืองบฉุกเฉินเพื่อเข้ำมำแก้ไขปัญหำ   ในกรณีท่ีมีเหตุเดอืดร้อนแบบเร่งดว่นเรำจะมี

งบประมำณในสว่นน้ีมำใชด้ ำเนนิกำรแกไ้ขปัญหำหรือไมค่รับ  
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน ์ -ขอน าเรียนท่านสมาชกิสภาฯ ทุกท่าน  กรณท่ีีท่านจะแจ้งปัญหาความเดือดร้อน 

นายก อบต.      ของประชาชนในทุกๆ เร่ือง เช่น ไฟฟา้ ประปา ถนนช ารุดเสียหาย ก็ขอให้ท่านได้แจ้ง 

เป็นหนังสอืและส่งเข้ามาท่ี อบต.บ้านเพชร  เพื่อท่ีทาง อบต. จะได้มีการด าเนนิการ

ตามขัน้ตอนอย่างถูกต้องตอ่ไปครับ 
 

นายเงนิ  เทียวประสงค์     - ขอน าเรียนท่านสมาชกิสภา อบต.บ้านเพชร ทุกท่าน ในเร่ืองของการออกซ่อมแซม  

ผู้อ านวยการกองช่าง                  ไฟฟา้ของหมูบ้่านต่างๆ   ท่ีเกิดความลา่ช้านั้นเกิดจากรถกระเชา้ท่ีใชใ้นการซ่อมไฟ 

นัน้เสีย และได้มีการน าเขา้ซ่อมท่ีอู่ซ่อม  ซึ่งตอนนีท้างอู่กไ็ด้ซ่อมรถเสร็จเรียบร้อย

แลว้ ทางกองช่างกจ็ะได้เร่งออกด าเนนิการเข้าซ่อมไฟฟา้ตามหมูบ้่านต่างๆ  ตามท่ี

ได้แจ้งเข้ามาตามล าดับตอ่ไป   ซึ่งก็ต้องขออภัยทุกทา่นในความลา่ชา้ในเร่ืองนี้ดว้ย

ครับ 
 

นายพงศ์พิษณุ   อาบสวุรรณ ์-   ขอน าเรียนหารือ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ทุกทา่น  เนื่องจากผมม ี

รองประธานสภาฯ                       ความเห็นว่าในเร่ืองของไฟฟา้สาธารณะภายในหมูบ้่านน้ันเป็นปัญหาที่มมีาตลอด  

จึงอยากเสนอให้ทางกองชา่งไดม้กีารวางแผนในการออกซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะ 

โดยการแบ่งโซนหมูบ้่าน  คือ โซนบา้นโคกสวา่ง  โซนบา้นหนองแวง  และโซนบา้น

เพชร ในสว่นของการออกตรวจเช็ค ตรวจสอบไฟฟา้ก็ท าการออกตรวจที่ละโซน  วา่

มหีมูบ้่านไหนท่ีมีไฟเสียบ้าง และก็ด าเนนิการออกซ่อมไฟฟา้ทลีะโซนไปจนครบทุก 



 

๑๕ 
 

หมูบ้่านในโซนน้ันๆ  และก็เวียนไปจนครบทุกโซน โดยไมต่อ้งรอให้แต่ละหมูบ้่าน    

มายื่นหนังสอื จะได้ไม่เกิดความล่าช้าครับ 
 

นายประดิษฐ์   ปิ่นสงัข ์ - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์  ในเร่ืองของการเสียชวีติจากโรคโควิด 19  ซึ่งถ้าใครมีญาติ

รองนายก อบต.     พี่นอ้งท่ีเสียชวีติจากการติดเชื้อโควิด 19  ก็สามารถยื่นเร่ืองส่งเข้ามาได้ท่ี  อพม. 

ต าบลบ้านเพชร เพื่อท่ีจะได้น าข้อมูลสง่ให้ทางจงัหวัดในการรับการเยยีวยาตอ่ไป 

โดยเอกสารท่ีจะต้องน ามายื่น มดีังนี้   ๑.ส าเนาบัตรประชาชน   ๒.ส าเนาทะเบียน

บ้าน  ๓. ใบมรณะบตัร  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกทา่นได้รับทราบ ครับ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขนุทด  -   ถามที่ประชุม  ว่ามีสมาชกิทา่นใดจะชีแ้จงเพ่ิมเตมิอีกหรือไม ่ ถ้าไม่ 

ประธานสภาฯ                            มโีอกาสนี้ก็ขอขอบคุณสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น ๆ  ท่ีเข้าร่วมประชุม 

  ในวันนี้  และขอปิดการประชุม        

                            

ปิดการประชุมเวลา  ๑๓.๓๐   น.  

 

 

 

      ศุภชัย   ชาญวิจิตร 

                (นายศุภชัย   ชาญวจิิตร)  ผู้จดรายงานการประชุม 

                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

  

                           พงศ์พิษณุ   อาบสุวรรณ ์

                                       (นายพงศ์พิษณุ    อาบสุวรรณ)์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                             รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

  

 

                           วัชพงษ์    เชื่อมขุนทด 

                              (นายวัชพงษ์    เชื่อมขุนทด)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๖ 

 
      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 ๑   ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 เมื่อวันพธุ ที่  ๑๑  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเพชร   ได้รับรองรายงาน         

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

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

 

 

 

     (ลงชื่อ) 

                (นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด) 

                                                      ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 
 
 
 
 
 

 


