
          

 

 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

สมัยสามัญท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

วันพุธ ท่ี  ๒๖  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ช้ัน  ๒ 

     

ผู้เข้าประชุม   ๓๘  คน 

ผู้ไม่เข้าประชุม  ๖  คน         

เปิดการประชุมเวลา   ๑๐.๐๐   น. 
 

ล าดับ

ที ่

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายวัชพงษ์   เช่ือมขุนทด ประธานสภาฯ วัชพงษ์               เช่ือมขุนทด  

๒ นายพงศ์พิษณุ   อาบสุวรรณ ์ รองประธานสภาฯ พงศ์พิษณุ            อานสุวรรณ์  

๓ นายสามารถ               ทานสละ     สมาชิก  อบต. สามารถ              ทานสละ  

๔ นายเดชา   ยึดพวก สมาชิก อบต. เดชา                  ยึดพวก  

๕ นางสามารถ   ชาติเผือก สมาชิก อบต. สามารถ             ชาติเผือก  

๖ นายนิรันต์   ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. นิรันต์                 ไทยประสงค์  

๗ นางสาวศรุวรรณ มิตรขุนทด สมาชิก  อบต. ศรุวรรณ              มิตรขุนทด   

๘ นายอดศัิกด์ิ บัณฑิต สมาชิก  อบต. อดศัิกด์ิ               บัณฑิต  

๙ นายสอง   ถาวรกาย สมาชิก อบต. สอง                   ถาวรกาย  

๑๐ นายช่อ   ปูนสันเทียะ สมาชิก อบต. ช่อ                     ปูนสันเทียะ  

๑๑ นายบาง   เฝ้าหนองดู่ สมาชิก อบต. บาง                   เฝ้าหนองดู่  

๑๒ นายสมนิด   ค าศรี สมาชิก อบต. สมนิด                 ค าศรี  

๑๓ นายส าราญ   ศรีทอง สมาชิก  อบต. ส าราญ               ศรีทอง  

๑๔ นายสังวร   เคยพุดซา สมาชิก อบต. สังวร                  เคยพุดซา  

๑๕ นายหนม   จูงจิตร สมาชิก อบต. หนม                    จูงจิตร  

๑๖ นายประชุม   พบขุนทด สมาชิก อบต. ประชุม                พบขุนทด  

๑๗ นายมานะ   อุไรพันธ์ สมาชิก อบต. มานะ                  อุไรพันธ์  

๑๘ นายพนม   พิมพ์จัตุรัส สมาชิก อบต. พนม                   พิมพ์จัตุรัส  

๑๙ นางเสยีงพิณ               แถวประไพ สมาชิก อบต. เสยีงพิณ              แถวประไพ  



                               ๒ 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

ล ำดั

บที ่

ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหต ุ

๒๐ นายหลึ่ม น้อยสุวรรณ์ สมาชิก อบต. หลึ่ม                 น้อยสุวรรณ์  

๒๑ นางสาวเสาวนีย์ ศรีประเทศ สมาชิก อบต. เสาวนีย์              ศรีประเทศ  

๒๒ นายพิทักษ์ มีชัย สมาชิก  อบต. พิทักษ์                มีชัย  

๒๓ นายเดชา           เฝ้าหนองดู่ สมาชิก อบต. เดชา                  เฝ้าหนองดู่  

๒๔ นายส ารวม พรีพรม สมาชิก อบต. ส ารวม                พรีพรม  

๒๕ นายฉลอง              ส าราญโคกสูง สมาชิก อบต. ฉลอง                 ส าราญโคกสูง  

๒๖ นายปรชีา จิตเพชรสกุล สมาชิก อบต. ปรชีา                 จิตเพชรสกุล  

๒๗ นายฉลอง ทิพย์ประทุม สมาชิก อบต. ฉลอง                 ทิพย์ประทุม  

๒๘ นายอ้อน พันธ์มณี สมาชิก อบต. อ้อน                  พันธ์มณี  

๒๙ นายมานะ พาขุนทด สมาชิก อบต. มานะ                 พาขุนทด  

๓๐ นายไมตรี            กอสนิทวี สมาชิก อบต. ไมตรี                  กอสนิทวี  

๓๑ นายสมมติร            อาบสุวรรณ์ สมาชิก อบต. สมมติร               อาบสุวรรณ์  

๓๒ นายสมุย อาบสุวรรณ์ สมาชิก อบต. สมุย                   อาบสุวรรณ์  

๓๓ นายบุญเรือง พุหมื่นไวย สมาชิก  อบต. บุญเรือง              พุหมื่นไวย  

๓๔ นางฐาปน ี แซ่จียม สมาชิก  อบต. ฐาปน ี                 แซ่เจียม  

๓๕ นางสาวพรพรรณ เช่ือมขุนทด สมาชิก อบต. พรพรรณ             เช่ือมขุนทด  

๓๖ นางสาวบ าเพ็ญ เถาจัตุรัส สมาชิก อบต. บ าเพ็ญ                เถาจัตุรัส  

๓๗ นายสมบูรณ์ พรมทอง สมาชิก อบต. สมบูรณ์               พรมทอง  

๓๘ นายแอ๊ด มูลขุนทด สมาชิก อบต. แอ๊ด                    มูลขุนทด  



 

                                                                                                                      

                                                

                                                                                                                                              ๓                                                                                                                                                                                                                                                                         

ผู้ไม่เข้ำประชุม   ๖    คน 
 

ล ำดับ

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหต ุ

๑ นายชูรัตน์ ขุนสูงเนิน สมาชิก  อบต. - ลา 

๒ นายไพศาล ไทยประสงค์ สมาชิก  อบต. - ลา 

๓ นายแดง งิมขุนทด สมาชิก  อบต. - ขาด 

๔ นายจวน              เช่ือมขุนทด สมาชิก  อบต. - ขาด 

๕ นายวิวัฒน์     ชาตะรักษ์ สมาชิก  อบต. - ลา 

๖ นายปิยะ เพียกขุนทด สมาชิก  อบต. - ขาด 

ผู้เข้ำร่วมประชุม ๑๕ คน 
 

 

   

ล ำดับ

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหต ุ

1 นายธรีวัจน์ ธรรมโสภารัตน ์ นายก อบต.บ้านเพชร ธรีวัจน์              ธรรมโสภารัตน์  

๒ นายประดิษฐ์ ป่ินสังข ์ รองนายก อบต.บ้านเพชร ประดิษฐ์            ป่ินสังข์  

๓ นายอนุวัฒน์             ไทยประสงค์ รองนายก อบต.บ้านเพชร อนุวัฒน์             ไทยประสงค์  

๔ นายศุภชัย ชาญวิจติร เลขานุการสภาฯ ศุภชัย                ชาญวิจติร  

๕ นายวเิชียร อาบสุวรรณ์ เลขานุการนายก อบต. วเิชียร               อาบสุวรรณ์  

๖ นายเงิน เทียวประสงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง เงิน                    เทียวประสงค์  

๗ นางปรัชญาภรณ์                   มังกร ผู้อ านวยการกองคลัง ปรัชญาภรณ์        มังกร  

๘ นางไพวรินทร์  ค าหงษา หัวหนา้ส านักปลัด ไพวรินทร์            ค าหงษา  

๙ นางอักษราภัคร์ พงษ์สุวรรณ ผู้อ านวยการกองสวัสดกิาร อักษราภัคร์         พงษ์สุวรรณ  

๑๐ นางทิพยวรรณ ชาญวิจติร นักจัดการงานท่ัวไป ทิพยวรรณ          ชาญวิจติร  

๑๑ นางสาวเบ็ญจมาศ    ตอพันดุง นักวิเคราะหน์โยบายละแผน เบ็ญจมาศ           ตอพันดุง  

๑๒ นางสาวสจุริา            อุเทนสุต เจ้าพนักงานธุรการ สุจิรา                 อุเทนสุต  

๑๓ นางลักษิกา แจ่มใส ผู้ช่วยนักวิเคราะหฯ์ ลักษิกา               แจ่มใส  

๑๔ นางสหัสยา          อาบสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ท่ีธุรการ สหัสยา               อาบสุวรรณ์  

๑๕ นายเจตน์ ปัดภัย คนงานท่ัวไป เจตน์                   ปัดภัย  

      



                                                                                                                        

                                                                                                                                                     ๔ 

 

 

เร่ิมประชุมเวลำ  ๑๐.๐๐  น. 

                         

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร    ได้ตรวจนับรายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมปรากฏวา่        

มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  ๓๘  คน  จาก  ๔4  คน  ลา  ๓  คน  ขาด  ๓  คน  ปรากฏวา่จ านวนสมาชิกเกินกึง่หนึ่ง           

ของผู้เข้าร่วมประชุม  จึงใหส้ัญญาณ  เรียกเข้าหอ้งประชุม ต่อจากนั้นจึงเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูป-เทียนบูชา    

พระรัตนตรัย   พร้อมกล่าวเปดิประชุมต่อไป 

 

นำยวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด         -   กล่าวเปดิการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

ประธำนสภำฯ                             ในวันพุธ ท่ี  ๒๖  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ระเบียบวำระที่ ๑      เร่ืองประธำนแจ้งต่อที่ประชุม 
 

นำยวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด            1.1 แนะน ำตัวข้ำรำชกำรที่โอนย้ำยมำใหม่ 

ประธำนสภำฯ                    -นางสาวสุจริา   อุเทนสุต  ต าแหนง่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  โอนย้ายมาจาก 

  ส านักงานเขตหว้ยขวาง  กรุงเทพมหานคร  มาสังกัดส านักปลัดปลัด อบต.บ้านเพชร 

  ต าแหนง่  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

    ๑.๒ เร่ืองแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ 

    -ขอเชิญท่านนายกฯ 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์  -เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น 

นายก  อบต. ด้วยสรรพากรอ าเภอบ าเหน็จณรงค์  ได้แจ้งใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด าเนินการจัดท าข้อมูลรายได้ของ สมาชิกสภา อบต. และผู้บริหารท้องถิ่น ลงในใบย่ืน

ภาษี  โดยใหท้ าการย่ืนทุกเดือน ซึ่งเจ้าหน้าท่ีการเงิน จะเป็นผู้ย่ืนข้อมูลใหก้ับท่าน

สมาชิกสภา ทุกทา่น  แต่เนื่องจากสรรพากรอ าเภอ  จะท าการสุ่มตรวจ โดยการโทร

เข้ามาสอบถามข้อมูลจากทา่นสมาชิก  วา่ได้รับค่าตอบแทน จากทาง อบต.บ้านเพชร 

เดือนละเท่าไร ซึ่งทุกทา่นจะต้องตอบใหไ้ด้  ในส่วนของการย่ืนข้อมูลรายเดือน ทาง

เจ้าท่ีการเงิน อบต.จะด าเนินการย่ืนใหก้ับทุกท่าน  และจะสรุปเป็นรายปีอีกครั้ง จึงขอ

แจ้งใหส้มาชิกสภาฯ  ทุกทา่น ได้รับทราบ    

เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมสงบ  ๒  คน  
 

ล ำดับ

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหต ุ

๑ พ.อ.ท.มนตรี จีนเทศ จพง.ป้องกันฯ มนตรี                  จีนเทศ  

๒ นายสมยศ พรีพรม ผช.จนท.ป้องกันฯ สมยศ                  พรีพรม  



  ๕ 

  

 -เรื่องท่ีสอง  ด้วยมีประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดวา่ด้วยราคาสินค้าและบริการ 

 จังหวัดชัยภูมิ  ตามท่ีได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสใบด่างในมัน

ส าปะหลังในหลายพืน้ท่ี ซึ่งเป็นแหลง่เพาะปลูกมันส าปะหลังท่ีส าคัญของประเทศ 

ประกอบกับ ประกาศของคณะกรรมการวา่ด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ก าหนด  

ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุม์ันส าปะหลัง เป็นสินค้าควบคุม ปี ๒๕๖๒ ตาม พ.ร.บ.วา่ด้วยสินค้า

และบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒  จังหวัดชัยภูมิ พิจารณาแลว้  เพื่อเป็นการป้องกันและยับย้ัง 

การระบาดของโรคไวรัสใบด่างของมันส าปะหลัง มิให้กระจายเข้ามาในพืน้ท่ี จังหวัด

ชัยภูมิ  คณะกรรมการส่วนจังหวัดวา่ด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดชัยภูมิ  ได้

ออกประกาศ  เรื่องการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์  ท่อนพันธุม์ันส าปะหลัง และ

ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดวา่ด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดชัยภูมิ    

ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวธิกีารในการขออนุญาต การอนุญาต 

แบบหนังสืออนุญาต และวธิกีารขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุม์ันส าปะหลัง  โดย

ก าหนดให้ผู้ท่ืจะท าการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง ในการน าเข้ามาหรือ 

น าออกจากจังหวัดชัยภูมิ จะต้องท าการ    ขออนุญาตการขนย้ายทุกครั้ง  ประกาศลง

ชื่อ นายกอบชัย บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งการขออนุญาตจะต้องท า

การขอทุกครั้งท่ีมีการขนย้ายต้นพันธุ์       ท่อนพันธุม์ันส าปะหลัง โดยในอนุญาตจะ

ใช้ได้หนึ่งครั้ง ต่อการขนย้าย หนึ่งเท่ียว  การขออนุญาตจะต้องไปขอท่ีส านักงาน

พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ   หรือท่ีว่าการอ าเภอ (ท้องท่ี)  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ ์ใหทุ้ก

ท่านได้รับทราบ   และขอฝากการประชาสัมพันธใ์หป้ระชาชนในหมู่บ้านของท่านได้รับ

ทราบโดยท่ัวกันต่อไป  
 

ที่ประชุม    - รับทรำบ 

                 

ระเบียบวำระที่  ๒             เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุม 
 

นำยวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด          ๒.๑  การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๓  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

ประธำนสภำฯ                      -ขอใหท่้านสมาชิกทุกท่าน   ตรวจสอบรายงานการประชุมวา่จะมีการแก้ไขตรงไหน 
                                               หรือไม่   หรือท่านใดจะเพิ่มเติมส่วนใด  ขอเชิญครับ 
                                                                                         

ที่ประชุม    - ไม่ม ี
                                                

นำยวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด   -  ถ้าไม่มี    ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยท่ี  ๓   ครั้งท่ี  ๑    

ประธำนสภำฯ                         ประจ าปี ๒๕๖๓  ครับ 
                                                                                                

ที่ประชุม                              -  มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมฯ  เป็นเอกฉันท์  (จ านวน  ๓๘  เสียง)  

ระเบียบวำระที่  ๓          กระทู้ถำม  

- ไม่ม ี



๖ 

 

ระเบียบวำระที่  ๔              เร่ืองที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 

- ไม่ม ี
 

ระเบียบวำระที่  ๕               ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่ค้ำงพิจำรณำ 
 

นำยวัชพงษ์    เชือ่มขุนทด         5.1 ร่ำงข้อบัญญัติเร่ือง  งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำป ีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประธำนสภำฯ        วำระที ่ ๒  แปรญัตติ  (คณะกรรมกำรรำยงำนแปรญัตติ) 

       _  เชิญคณะกรรมการแปรญัตตคิรับ  
                                                                                                                                                                 

นำงสำวศรุวรรณ  มิตรขุนทด      - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา และผู้ร่วมประชุมทุกทา่น 

สมำชิก อบต.ม. ๓                        ดิฉันในนามตัวแทนของคณะกรรมการแปรญัตต ิ ขอรายงานผลการแปรญัตติ 

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้ 

        บันทึกข้อความ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร                                                                                                                                     

              เรื่อง  รายงานผลการแปรญัตตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

              เรียน  ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ทุกทา่น 

                               ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ได้เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี ๓   

           ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓   เมือ่วันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   ในระเบียบ   

           วาระท่ี  ๕.๑  ญัตติพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล                    

         เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ข้อ ๕.๑.๒. การแต่งตั้ง      

          คณะกรรมการแปรญัตต ิ สมาชิกสภาฯ ได้มีมติท่ีประชุม ในการคัดเลือกคณะกรรมการ   

แปรญัตต ิ จ านวน ๕  ท่าน  และท่ีประชุมคระกรรมการแปรญัตตไิด้มีการประชุมคัดเลือก

ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิและเลขานุการฯ  ดังนี ้

     ๑.  นายสอง    ถาวรกาย   ส.อบต.หมู่ท่ี ๕                     เป็นประธานฯ 

     2.  นายชูรัตน์  ขุนสูงเนิน ส.อบต.หมู่ท่ี ๒                   เป็นกรรมการฯ 

     3.  นางสาวบ าเพ็ญ     เถาจัตุรัส      ส.อบต.หมู่ท่ี ๒๒    เป็นกรรมการฯ 

     4.  นางสาวพรพรรณ   เชื่อมขุนทด   ส.อบต.หมู่ท่ี 22    เป็นกรรมการฯ 

     5.  นางสาวศรุวรรณ   มิตรขุนทด     ส.อบต.หมู่ท่ี  ๓     เป็นเลขานุการฯ 
         

                ซึ่ง มติท่ีประชุมสภาฯ ได้มีมติก าหนดระยะเวลา  ในการเสนอค าแปรญัตติฯ    

ในวันท่ี ๑๗ ถึงวันท่ี 19 สิงหาคม 256๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. รวมเป็น

ระยะเวลา  ๓  วัน  ซึ่งตามระเบียบฯ     ในการเสนอค าแปรญัตต ิ ต้องใหเ้กิน ๒4 ชั่วโมง 

คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด  ๓  ญัตต ิ  ข้อ  ๔๕ วรรคสาม     

ข้อ ๔๙  วรรคหนึ่ง  และข้อ  ๕๐  วรรคสอง  คณะกรรมการฯ  ได้รอรับ เรื่องเสนอค าแปร

ญัตต ิ ตามวันและเวลาท่ีได้ก าหนด  ซึ่งปรากฏวา่ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมาย่ืนเสนอค า

แปรญัตตภิายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว   เพื่อขอแก้ไขเพิ่มเตมิร่างงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  คณะกรรมการแปรญัตต ิ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติท้ังฉบับแล้ว เห็นว่าถูกต้องและใหค้งร่างเดิมไว ้ ท้ังนีเ้พื่อใหก้ารด าเนินงานของ 

 



๗ 
 

กิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานให้

ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และพิจารณาด าเนินการข้ันตอนต่อไป 

                ลงชื่อ       นายสอง  ถาวรกาย    

                                                                             ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
              

นำยวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด    -  คณะกรรมการแปรญัตตริ่างข้อบัญญัตฯิ  ได้เสนอผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  

ประธำนสภำฯ   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว  ปรากฏวา่ไม่มีผู้ใดยื่น 

เสนอขอแปรญัตต ิ และได้พิจารณาร่างข้อบัญญัตท้ัิงฉบับแล้ว เห็นว่าถูกต้องและใหค้งร่าง

เดิมไว ้จึงเป็นอันว่าร่างข้อบัญญัตไิด้ผ่านวาระท่ี  ๒  ข้ันแปรญัตตเิรียบร้อยแล้ว   ต่อไปเป็น

การพิจารณาใน  วาระท่ี  ๓  ลงมติ   
 

ที่ประชุม   - รับทรำบ 
                                                                                                                                               

นำยวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  -  วำระที่  ๓  ลงมติ   สมาชิกท่านใดเห็นว่าร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย   

ประธำนสภำฯ               ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔   สมควรตราเป็นข้อบัญญัติ    งบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๔   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร                         

ขอมติท่ีประชุมสภาฯ 

ที่ประชุม     -  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   (จ านวน  ๓๘  เสียง)                                                                      
 

นำยวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด   -  จึงเป็นอันว่าร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธำนสภำฯ   ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   

    ท้ัง  ๓  วาระ เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งจะได้น าเสนอต่อนายอ าเภอฯ   พิจารณาใหค้วาม 

    เห็นชอบ เพื่อประกาศใช้ตามระเบียบต่อไป 
   

ระเบียบวำระที่  ๖                   เร่ืองเพื่อพิจำรณำ 
                                                        

นำยวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด    6.1 กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำป ี 256๓  หมวดค่ำครุภัณฑ์ 

ประธำนสภำฯ                  - โครงการติดตัง้ระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๑๙  ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์         -เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น ด้วยข้าพเจ้า 

นายก อบต.                               นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์  ขอเสนอญัตตใิหส้ภาฯ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๓  แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง  ประเภท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคจ านวน ๑ รายการ โครงการติดตัง้ระบบเสียงตามสาย

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๑๙  งบประมาณ  ๙๐,๐๐๐  บาท   เห็นควรใหส้ภาฯ พิจารณา

โอนงบประมาณรายจ่าย ดังนี ้  งบประมาณ จ านวน ๙๐,๐๐๐  บาท จากแผนงาน

บริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  หมวดงบด าเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย      รายจ่าย 

 



๘ 

 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งไว ้ ๗๐๐,๐๐๐  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับการเลือกตั้งของ อบต.  ไปตั้งจ่าย  แผนงานเคหะชุมชน  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน หมวดค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการติดตัง้ระบบเสียงตามสาย

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๑๙ งบประมาณ  ๙๐,๐๐๐  บาท  เพื่อด าเนินการติดตัง้     

เครื่องขยายเสียง  ชุดล าโพง  สายล าโพงพร้อมอุปกรณ์ และเดินระบบเสียงตามสาย

ภายในหมู่ท่ี ๑๙ (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร ก าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หน้า ๑๖)  เนื่องจาก

ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับรายการนีไ้ว ้ จึงขอโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่       

-ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยวธิงีบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ์ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ท่ีท าใหล้ักษณะปริมาณ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้างใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด  -  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยตรงไหนท่ีจะสอบถามหรือชีแ้จง หรือไม่ 

ประธานสภาฯ   
 

นายไมตรี   กอสินทวี  -เนื่องจากเสียงตามสายในหมู่บ้าน ของหมู่ท่ี ๑๙  ได้มีการช ารุดและไม่สามารถใช้งาน

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๙  ได้ มาเป็นระยะเวลานานหลายปีแล้ว  ท าใหก้ารได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ  

ของประชาชนในหมู่บ้าน อาจจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างไม่ท่ัวถึง  ทางผู้น า

หมู่บ้าน จึงได้ส่งโครงการเข้ามา เพื่อขอความอนุเคราะหจ์ากทาง อบต.บ้านเพชร ได้

ด าเนินโครงการติดตัง้ระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๑๙   ใหใ้หม่ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด  -  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยตรงไหนท่ีจะสอบถามอีกหรือไม่ 

ประธานสภาฯ   
 

ที่ประชุม   -ไม่มี 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด  -   ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยในเรื่องของการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย

ประธานสภาฯ                            ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๓  โครงการติดตัง้ระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน       

หมู่ท่ี ๑๙  แล้ว / ขอมติท่ีประชุมสภาฯ   
                                             

ที่ประชุม                                   - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  (๓๘  เสียง) 
 

ระเบียบวำระที่  ๗                   เร่ืองอื่นๆ 
         

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด               - มีท่านใดมีเรื่องท่ีจะแจ้งในวาระอ่ืนๆ  ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ       
                       



๙ 
 

 

นำยฉลอง   ส ำรำญโคกสูง               -ขอน าเรียนปรึกษา ผอ.กองช่าง และคณะผู้บริหาร      เนื่องด้วยถนนของหมู่ท่ี ๑๖ 

 สมำชิก  อบต.ม. ๑๖       ได้มีการช ารุดเป็นช่วง ๆ ซึ่งอยากจะใหท้าง อบต. ได้เข้าไปด าเนินการแก้ไขให้อยู่ใน 

     สภาพดีด้วยครับ  เนื่องจากประชาชนท่ีใช้เส้นทางนีส้ัญจร ได้รับความล าบากเป็น 

     อย่างมากครับ    
 

นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์     -ในเรื่องนีข้อใหท่้านสมาชิก ส่งค าร้องโดยท าเป็นหนังสือค าร้อง ส่งเข้ามาท่ี  

นายก  อบต.                    อบต.  เพื่อท่ีจะได้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป    โดยท่ีทางกองช่างจะได้ออกไป 

     ส ารวจ และดูงบประมาณในส่วนท่ีจะด าเนินการได้    เพื่อท่ีจะได้ด าเนินการ 

     แก้ไขตอ่ไป     

 

นำยประชุม   พบขุนทด                - ขอน าเรียนปรึกษาหรือในเรื่องเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน ของหมู่ท่ี ๑๐ ซึ่ง  

สมำชิก  อบต.ม. ๘                        ช ารุดไม่สามารถใช้งานได้มานานมากแล้ว   อยากจะใหท้าง อบต . ได้เข้า 

    ตรวจสอบ  ด าเนินการแก้ไขให้ดว้ยครับ  

 

นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์         -ในเรื่องนี ้ขอใหท่้านสมาชิกช่วยด าเนินการตามข้ันตอน  คือต้องส่งหนังสือเข้ามา    

นายก  อบต.                ท่ี อบต. ก่อน หรือต้องส่งโครงการเข้ามาในแผนฯ ก่อน โดยท่านสามารถดูแนว 

 ทางการด าเนินการ ของหมู่ท่ี ๑๙  เป็นตัวอย่างได้ 

 

นำยสังวร   เคยพุดซำ               -ขอแจ้งเรื่องทางเข้าเหมืองของหมู่ท่ี ๘  ช่วงท่ีฝนตกนีไ้ม่สามารถที่จะข้ามผ่าน 

สมำชิก  อบต.ม. ๒๐                   เส้นทางได้เลย  อยากจะใหท้างกองช่าง อบต.ได้ออกไปดู เพื่อหาทางแก้ไขตอ่ไปครับ 
 

นายไมตรี   กอสินทวี  -ขอน าเรียนปรึกษาคณะผู้บริหาร ในเรื่องของท่ีท้ิงขยะของทางหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑๙ 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๙  เนื่องจากที่ท้ิงขยะของหมู่บ้านได้มีชาวบ้านได้น าขยะไปท้ิง ซึ่งท าใหม้ีเศษถุงพลาสติก 

ปลิว กระจายไปท่ัวบริเวณ  จึงอยากน าเรียนปรึกษาวา่พอจะมีงบประมาณท่ีจะใช้      

ในการขุดบ่อขยะ หรือท าแนวกั้นขยะเพื่อไม่ให้กระจายออกจากบริเวณท่ีท้ิงหรือไม่ครับ  
 

นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์  -ขอน าเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ทุกทา่นเพื่อทราบ ในเรื่องของการแจ้งของบประมาณ   

นายก  อบต.               ในการท่ีจะซ่อมแซม หรืองบประมาณต่างๆ  เพื่อท่ีจะใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อน 

ใหก้ับประชาชนในหมู่บ้านของท่าน ขอแจ้งใหท่้านสมาชิกฯ ได้ส่งเรื่องย่ืนค าร้องเข้ามา

โดยท าเป็นหนังสือแจ้งเข้ามาท่ี อบต. เพื่อท่ีทาง อบต. ก็จะได้ด าเนินการตามข้ันตอน 

และจะได้แจ้งส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้ด าเนินการออกไปส ารวจ  และหาแนวทางแก้ไข

ต่อไปครับ     
      
นำยเงิน   เทียวประสงค์              -ขอแจ้งประชาสัมพันธ ์ เกี่ยวกับงานไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน ในเรื่องของการ

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง     เปลี่ยนโคมไฟ  หลอดไฟต่างๆ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  นี ้ทางกองช่างได้มีการ 

จัดหางบประมาณมาเพิ่ม เพื่อใช้ในการจัดซือ้ หรือจัดหาอุปกรณ์ เพื่อน ามาส ารองไว้ 

จนกว่างบประมาณใหม่จะเข้ามา  ซึ่งทางหมู่บ้านใดได้แจ้งขอติดตัง้โคมไฟ   



๑๐ 

 

หรือแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ก็สามารถยื่นส่งค าร้องเข้ามาท่ี   อบต.ได้ 

 เพื่อท่ีทางกองช่าง อบต.จะได้เข้าไปด าเนินการแก้ไขในจุดนี้ต่อไป         โดยขอใหท่้าน

สมาชิกได้ท าหนังสือส่งย่ืนค าร้องในเรื่องนีเ้ข้ามาท่ีอบต. เพื่อท่ีทางอบต.จะได้

ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

      

นำยวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  -  ถามท่ีประชุม  วา่มีสมาชิกท่านใดจะชีแ้จงเพิ่มเตมิอีกหรือไม่    ถ้าไม่ 

ประธำนสภำฯ  มีโอกาสนี ้ก็ขอขอบคุณสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น ๆ  ท่ีเข้าร่วม 

  ประชุมในวันนี ้ และขอปิดการประชุม        

  

 ปดิกำรประชุมเวลำ  ๑๓.๐๐   น.               
              

 

 

            ศุภชัย    ชาญวิจติร 

                 (นายศุภชัย    ชาญวิจติร)  ผู้จดรายงานการประชุม 

                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

    

                     พงศพ์ิษณุ    อาบสุวรรณ์ 

                                    (นายพงศพ์ิษณุ    อาบสุวรรณ์)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                              รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

  

 

                          วัชพงษ์    เชื่อมขุนทด         

                              (นายวัชพงษ์    เชื่อมขุนทด)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

                  (ลงชื่อ).....................................................                          (ลงชื่อ)................................................. 

                            (นางสาวศรุวรรณ   มิตรขุนทด)                                          (นายอดิศักดิ์     บัณฑิต) 

                             สมาชิก อบต. หมู่ท่ี ๓                                                       สมาชิก อบต.หมู่ท่ี  ๔ 

 

                   (ลงชื่อ).....................................................                       (ลงชื่อ)................................. ................. 

                             (นางสาวบ าเพ็ญ   เถาจัตุรัส)                                        (นางสาวพรพรรณ  เชื่อมขุนทด)   

                                สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๒๒                                                  สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๒๒ 

 

                                             

                                                   (ลงชื่อ)...................................................   

                                                             (นางสาวเสาวนีย์   ศรีประเทศ) 

                                                                  สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๑๔ 

 

 
 

 

-รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  สมัยสามัญที่ ๓  คร้ังที่ ๒   ประจ าป ี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 เมื่อวันพุธที่  ๒๖  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร    ได้รับรองรายงาน         

 การประชุมแล้ว    ในสมัย.......................................ที่.................คร้ังที่....................ประจ าป.ี....................... 

 เมื่อวัน...........................ที่............เดือน.................................พ.ศ. ......................... 

 

 

 

     (ลงชื่อ) 

                (นายวัชพงษ ์  เชื่อมขุนทด) 

                                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


