
 
         

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  

สมัยสามัญท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

วันศุกร์ ท่ี  ๑๔  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ช้ัน  ๒ 

     

ผู้เข้าประชุม    ๔๑  คน 

ผู้ไม่เข้าประชุม  ๓  คน         

เปิดการประชุมเวลา   ๑๐.๐๐   น. 

ล าดับ

ที ่

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายวัชพงษ์ เช่ือมขุนทด ประธานสภาฯ วัชพงษ์                เช่ือมขุนทด  

๒ นายพงศ์พิษณุ    อาบสุวรรณ์ รองประธานสภาฯ พงศ์พิษณุ            อาบสุวรรณ ์  

๓ นายสามารถ               ทานสละ     สมาชิก  อบต. สามารถ               ทานสละ  

๔ นายเดชา ยึดพวก     สมาชิก  อบต. เดชา                   ยึดพวก  

๕ นายชูรัตน์ ขุนสูงเนิน     สมาชิก  อบต. ชูรัตน์                  ขุนสูงเนิน  

๖ นายสามารถ   ชาติเผือก สมาชิก อบต. สามารถ              ชาติเผือก   

๗ นายนิรันต์ ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. นิรันต์                 ไทยประสงค์  

๘ นางสาวศรุวรรณ มิตรขุนทด สมาชิก อบต. ศรุวรรณ             มิตรขุนทด   

๙ นางอดศัิกด์ิ บัณฑิต สมาชิก อบต. อดศัิกด์ิ               บัณฑิต   

๑๐ นายสอง ถาวรกาย     สมาชิก  อบต. สอง                   ถาวรกาย  

๑๑ นายช่อ               ปูนสันเทียะ     สมาชิก  อบต. ช่อ                     ปูนสันเทียะ  

๑๒ นายบาง เฝ้าหนองดู่     สมาชิก  อบต. บาง                    เฝ้าหนองดู่  

๑๓ นายสมนิด            ค าศรี     สมาชิก  อบต. สมนิด                 ค าศรี  

๑๔ นายส าราญ ศรีทอง สมาชิก อบต. ส าราญ               ศรีทอง  

๑๕ นายไพศาล ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. ไพศาล               ไทยประสงค์   

๑๖ นายแดง งิมขุนทด     สมาชิก  อบต. แดง                   งิมขุนทด  

๑๗ นายสังวร เคยพุดซา สมาชิก  อบต. สังวร                 เคยพุดซา  

๑๘ นายจวน เช่ือมขุนทด สมาชิก อบต. จวน                  เช่ือมขุนทด   

๑๙ นายหนม จูงจิตร์ สมาชิก อบต. หนม                  จูงจิตร์  

๒๐ นายประชุม พบขุนทด สมาชิก อบต. ประชุม               พบขุนทด  



                ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ

ที ่

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๒๑ นายมานะ อุไรพันธ์ สมาชิก  อบต. มานะ                  อุไรพันธ์  

๒๒ นายพนม พิมพ์จัตุรัส สมาชิก  อบต. พนม                   พิมพ์จัตุรัส  

๒๓ นางเสยีงพิณ         แถวประไพ สมาชิก  อบต. เสยีงพิณ              แถวประไพ  

๒๔ นายวิวัฒน์ ชาตะรักษ์ สมาชิก อบต. วิวัฒน์                 ชาตะรักษ์  

๒๕ นางสาวเสาวนีย์ ศรีประเทศ สมาชิก อบต. เสาวนีย์               ศรีประเทศ  

๒๖ นายพิทักษ์           มีชัย สมาชิก อบต. พิทักษ์                 มีชัย  

๒๗ นายเดชา เฝ้าหนองดู่ สมาชิก อบต. เดชา                   เฝ้าหนองดู่  

๒๘ นายส ารวม          พรีพรม สมาชิก  อบต. ส ารวม                 พรีพรม  

๒๙ นายฉลอง ส าราญโคกสูง สมาชิก  อบต. ฉลอง                 ส าราญโคกสูง  

๓๐ นายปรชีา จิตเพชรสกุล สมาชิก อบต. ปรชีา                   จิตเพชรสกุล  

๓๑ นายฉลอง            ทิพย์ประทุม สมาชิก อบต. ฉลอง                  ทิพย์ประทุม  

๓๒ นายอ้อน พันธ์มณี สมาชิก อบต. อ้อน                    พันธ์มณ ี  

๓๓ นายมานะ พาขุนทด สมาชิก  อบต. มานะ                   พาขุนทด  

๓๔ นายไมตรี กอสนิทวี สมาชิก อบต. ไมตรี                   กอสนิทว ี  

๓๕ นายสมุย อาบสุวรรณ์ สมาชิก  อบต. สมุย                    อาบสุวรรณ์  

๓๖ นายปิยะ เพียกขุนทด สมาชิก  อบต. ปิยะ                     เพียกขุนทด  

๓๗ นายบุญเรือง        พุหมื่นไวย สมาชิก  อบต. บุญเรือง                พุหมื่นไวย  

๓๘ นางสาวพรพรรณ เชื่อมขุนทด สมาชิก  อบต. พรพรรณ               เช่ือมขุนทด  

๓๙ นางสาวบ าเพ็ญ เถาจัตุรัส สมาชิก อบต. บ าเพ็ญ                 เถาจัตุรัส  

๔๐ นายสมบูรณ์ พรมทอง สมาชิก อบต. สมบูรณ์                 พรมทอง  

๔๑ นายแอ๊ด มูลขุนทด สมาชิก อบต. แอ๊ด                      มูลขุนทด  



                                                                                                                                                     ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ผู้ไม่เข้าประชุม   ๓    คน 

ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายหลึ่ม  น้อยสุวรรณ์ สมาชิก อบต. หลึ่ม             น้อยสุวรรณ ์ ลา 

๒ นายสมมติร อาบสุวรรณ์ สมาชิก อบต. สมมติร         อาบสุวรรณ ์ ลา 

๓ นางฐาปน ี              แซ่เจียม สมาชิก อบต. ฐาปนย์ี          แซเ่จียม ลา 

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๔ คน    

ล าดับ

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายธรีวัจน์ ธรรมโสภารัตน ์ นายก  อบต. ธรีวัจน์              ธรรมโสภารัตน์   

๒ นายอนุวัฒน์ ไทยประสงค์ รองนายก อบต. อนุวัฒน์               ไทยประสงค์  

๓ นายประดิษฐ์         ป่ินสังข ์ รองนายก อบต. ประดิษฐ์              ป่ินสังข์  

๔ นายศุภชัย ชาญวิจติร เลขานุการสภาฯ ศุภชัย                  ชาญวิจติร  

๕ นางปรัชญาภรณ์      มังกร ผู้อ านวยการกองคลัง ปรัญาภรณ์           มังกร  

๖ นายเงิน เทียวประสงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง เงิน                     เทียวประสงค์  

๗ นางไพวรินทร์  ค าหงษา หัวหนา้ส านักปลัด ไพวรินทร์             ค าหงษา  

๘ นางอักษราภัคร์        พงษ์สุวรรณ ผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม อักษราภัคร์           พงษ์สุวรรณ  

๙ นางทิพยวรรณ          ชาญวิจติร นักจัดการงานท่ัวไป ทิพยวรรณ             ชาญวิจิตร  

๑๐ นางสาวเบ็ญจมาศ ตอพันดุง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เบ็ญจมาศ              ตอพันดุง  

๑๑ นางลักษิกา      แจ่มใส ผช.นักวิเคราะห์ ลักษิกา                 แจ่มใส  

๑๒ นางสหัสยา                อาบสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ท่ีธุรการ สหัสยา                  อาบสุวรรณ์  

๑๓ นายเจตน์ ปัดภัย คนงานท่ัวไป เจตน์                    ปัดภัย  

๑๔ นายสมยศ พรีพรม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน สมยศ                    พรีพรม  



                          ๔ 

 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

                         

        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   ได้ตรวจนับรายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมปรากฎว่า

มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  ๔๑  คน  ลา  ๓  คน   ปรากฏวา่จ านวนสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งของผู้เข้ารว่มประชุม จึงให้

สัญญาณเรียกเข้าหอ้งประชุม   ต่อจากนั้นจึงเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้จุดธูป-เทียน  บูชา   พระรัตนตรัยพร้อม

กล่าวเปดิประชุมต่อไป   

                                                                

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  -   กล่าวเปดิการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๓  ครั้งท่ี  ๑    ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ     
                      

ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 

 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด   -  เรื่อง  การขยายก าหนดเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญัตภิาษีท่ีดนิและสิ่ง  

ประธานสภาฯ     ปลูกสร้าง  พ.ศ. ๒๕๖๒  ขอเชิญท่านนายกฯ แจ้งต่อท่ีประชุม    

 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์   -ตามท่ีพระราชบัญญัตภิาษีท่ีดนิและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒       ได้ก าหนดให้     

นายก อบต.     เริ่มจัดเก็บภาษีท่ีดนิและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม  ๒๕๖๓   เป็นต้นไปนั้น 

ท้ังนี ้ สืบเนื่องจากว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ทราบรายละเอียด หลักเกณฑ์

วธิปีฏิบัติท่ีชัดเจน  และไม่สามารถด าเนินการแจ้งบัญชีรายการท่ีดนิและสิ่งปลูก

สร้างได้ถูกต้องครบถ้วนตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตภิาษีท่ีดนิ

และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบใหข้ยาย

ก าหนดเวลาด าเนินการของผู้มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามก าหนดเวลาในพระราชบัญญัติ

ภาษีท่ีดนิและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. ๒๕๖๒  เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

โดยผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี  จะต้องช าระภาษีตามแบบแจ้งประเมินภาษี ซึ่งระยะเวลาตาม

กฎหมาย  จะต้องช าระภายในเดือนเมษายน  ระยะเวลาท่ีขยายออกไปคือภายใน

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งถ้าหากไม่ช าระภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  คือถ้าช าระ

หลังจากเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓ ไปแล้ว จะต้องมีการเสียค่าปรับเพิ่มเติม จึงขอ

ประชาสัมพันธใ์หส้มาชิกสภาฯ ทุกทา่นได้รับทราบ 

 

 

เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ  ๒  คน  

ล าดับ

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ พ.อ.ท.มนตรี จีนเทศ จนท.ป้องกัน มนตรี                  จีนเทศ  

๒ นายสมยศ พรีพรม ผช.จนท.ป้องกัน สมยศ                  พรีพรม  



๕ 

 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์   -ขอแจ้งขา่วประชาสัมพันธจ์ากวัดบ้านโคกสวา่ง  เนื่องด้วยเจ้าอาวาสวัดบ้านโคก   

นายก อบต.     สวา่งได้รับการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหนง่ เจ้าคณะต าบลบ้านเพชร เขต ๒ อย่างเป็น 

ทางการ  ซึ่งในวันนีจ้ะมีการจัดขบวนแหฉ่ลองรับตราตั้ง ในช่วงบ่าย และในวันนี้

หลังจากเสร็จจากการประชุมแล้วก็ขอเชิญท่านสมาชิกสภาทุกทา่น ไปร่วมพิธีขบวน

แหฉ่ลองตราตั้งเจ้าคณะต าบลบ้านเพชร เขต ๒ โดยจุดตั้งขบวนแหจ่ะเริ่มต้นท่ี

ป๊ัมน้ ามัน เอสโซ่ ค าปิง และจะเคลื่อนขบวนมาท่ีวัดเพชรภมูิสุวรรณ บ้านเพชร จึงขอ

ประชาสัมพันธใ์ห้ทุกทา่นได้รับทราบ     

                 

ระเบียบวาระที่  ๒           เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด   -  ๒.๑  การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี ๒  

ประธานสภาฯ  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

                                      

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด   -  ใหท่้านสมาชิกทุกท่านตรวจรายงานการประชุมวา่จะมีการแก้ไขตรงไหน 

ประธานสภาฯ    หรือไม่   หรือท่านใดจะเพิ่มเติมส่วนใด   

  

ที่ประชุมสภาฯ          - ไม่ม ี      

 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด            - ถ้าไม่มี / ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวสิามัญ สมัยท่ี  ๒ ครั้งท่ี ๒ 

ประธานสภาฯ    ประจ าปี  ๒๕๖๓                                                                                         
 

ที่ประชุมสภาฯ                           -  มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์  ( ๔๑  เสียง)  

ระเบียบวาระที่  ๓            กระทู้ถาม 

- ไม่ม ี 

ระเบียบวาระที่  ๔                      เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๕                      เร่ืองที่เสนอใหม่ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด  - ๕.๑   พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภาฯ                              เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๔   

                    ๕.๑.๑ วาระที่ ๑  ข้ันรับหลักการ   
 

นายศุภชัย  ชาญวิจิตร  -ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

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

 

 



๖  

 

ข้อ ๔๗ ในการ พิจารณาญัตติ ร่างข้อบัญญัติวาระท่ี ๑ ใหท่ี้ประชุมสภาท้องถิ่น

ปรึกษาในหลักการแหง่ร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแหง่ร่างข้อบัญญัติ

นั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ี

สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  เพื่อประโยชน์แก่การ

พิจารณาร่างข้อบัญญัตวิาระท่ี ๑ สภาท้องถิ่นจะใหค้ณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

พิจารณาก่อนรับหลักการได้ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด  - เชิญท่านนายกฯ แถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔        

ประธานสภาฯ                                                                              
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์ - ค าแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔   

นายก  อบต.                ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

               -  กล่าวแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี 

               งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์   -    เรียนท่านประธานสภาฯ   และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    

นายก อบต.     บ้านเพชร  บัดนีถ้ึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  จะได้เสนอ

    ร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

    อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจึงขอ

    แถลงใหท่้านประธานและสมาชิกทุกทา่นได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน 

                                               หลักการ และแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔   

                                               ดังต่อไปนี้    

    ๑.  สถานะการคลัง 

    ๑.๑  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

    ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ  วันท่ี  ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓     

                                               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

     ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคาร                ๗๑,๙๕๓,๑๘๗.๘๔      บาท 

     ๑.๑.๒  เงินสะสม   3๗,๐๒๔,๕๘๖.๑๐       บาท 

     ๑.๑.๓  เงินทุนส ารองสะสม  ๒๒,๐๓๗,๖๖๘.๑๓       บาท 

     ๑.๑.๔  รายการที่กันเงนิไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบกิจ่าย  – บาท 

     ๑.๑.๕ รายการท่ีได้กันเงินไวโ้ดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๕  โครงการ     

                                                                     รวม ๑๔,๑๘๕.๐๐ บาท 

     ๑.๒ เงินกู้คงค้าง          -    บาท 

๒.  การบริหารงบประมาณ ในปงีบประมาณ ๒๕๖๓      

     (๑).  รายรับจริงท้ังสิ้น     5๑,๔๓8,๘๖๕.๙4       บาท 

     หมวดภาษีอากร             ๑๙๔,๗๙๓.๐๓     บาท 

     หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต  ๑๑๖,๑๘๖.๐๐    บาท 

     หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ             3๗๓,๕๑๙.๗๘    บาท 
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                    -               บาท 



๗ 

 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                ๔๔,๘๙๐.00   บาท 

     หมวดภาษีจัดสรร          ๑๙,๖๕๙,๑๘๒.๑๓   บาท 

     หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป         ๓๑,๐๕๐,๒๙๕.00   บาท 

     (๒).หมวดเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ ๓๗,๖๖๕.๐๐ บาท 

     (๓).  รายจ่ายจริง  จ านวน     ๔๑,๗๓๐,๙๓๑.๒๑  บาท 

      งบกลาง         ๑๘,๔๗๐,๐๔๑.๖๕   บาท 

      งบบุคลากร                  ๑2,๘๒๖,๘๒๐.00    บาท 

      งบด าเนินการ          ๔,๒๘๐,๐๙๔.๗๐   บาท 

      งบลงทุน           ๔,๑๖๓,๐๖๕.00   บาท 

      งบรายจ่ายอ่ืน                      -             บาท 

      งบเงินอุดหนุน          1,๙๙๐,๙0๙.๘๖     บาท 

     (๔)  รายจ่ายท่ีจา่ยจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   

                                                                         จ านวน                                   ๓๗,๖๖๕.๐๐     บาท

                                                (๕)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม               ๓,๒๘๕,๐๐๐.๐๐   บาท 

                    ค าแถลงงบประมาณ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๔  

         ด้านรายรับ รายรับจริงในปี ๒๕๖๒ มีรายรับจริงอยู่ท่ี ๖๑,๐๔๙,๐๐๔.๑๒ บาท 

                                                ประมาณการในปี ๒๕๖๓   อยู่ท่ี   60,000,000  บาท     และประมาณการ 

                                                รายรับในปี ๒๕๖๔ อยู่ท่ี  ๖๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  เพื่อใช้ในการจัดท าข้อบัญญัติ  

                                                งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

     รายได้จัดเก็บเอง   ประมาณการปี ๒๕๖๔ 

        หมวดภาษีอากร                                               ๗๓๕,๐๐๐      บาท 

        หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต        ๑๗๗,๕๐๐.๐๐     บาท 

        หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ                      4๒๐,๐๐๐.00      บาท 

        หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                         ๘๒,๐๐๐.00      บาท 

        หมวดรายได้จากทุน      10,๕๐๐         บาท 

        รวมรายได้จัดเก็บเอง                      ๑,๔๒๕,๐๐๐.๐๐    บาท 

       รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.    

                          หมวดภาษีจัดสรร                                       ๒๕,๘๗๕,๐๐๐.๐๐   บาท 

                                                  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.                  

                                                   เงินอุดหนุนท่ัวไป                                        ๓๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

                                                       รวมประมาณการรายรับ ป ี256๔ ไว้      ๖๒,๐๐๐,๐๐๐    บาท 
 

                                    ด้านรายจ่าย   รายจ่ายจริงในปี  ๒๕๖๒  อยู่ท่ี  ๕๐,๘๖๑,๒๗๐.๗๓   บาท 

                                                ประมาณการปี  ๒๕๖๓  อยู่ท่ี 60,00๐,๐๐๐  บาท ประมาณการรายจ่าย 

                                                ในปี  ๒๕๖๔  อยู่ท่ี  ๖๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท แยกเป็น 

     รายจ่ายจากงบประมาณ   ประมาณการ ปี ๒๕๖๔ 

           งบกลาง       2๕,๑๓๕,๑๐๕.00        บาท 

           งบบุคลากร        1๘,๘๔๖,๗๘๐.00       บาท 



๘ 

 

           งบด าเนินงาน                                       ๑๐,๐๓๓,๙๑๕.00      บาท 

           งบลงทุน         6,๔๑๗,,๒๐๐.00       บาท 

        งบรายจ่ายอ่ืน     25,000.0         บาท

        งบเงินอุดหนุน                   ๑,๕๔๒,๐๐๐.00       บาท 

     รวมจ่ายจากงบประมาณ               6๒,000,000.00        บาท 

                                                การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 256๔ นี ้เป็นการ 

                                                จัดท างบประมาณการแบบสมดุล    คือรายรับเท่ากับรายจ่าย 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์     -  กล่าวบันทึกหลักการและเหตุผล  ประกอบร่างข้อบัญญัต ิ งบประมาณ 

นายก  อบต.   รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔     ขององค์การบริหารส่วนต าบล        

                                               บ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

    ด้านบริหารงานทั่วไป 

    ๑.  แผนงานบริหารท่ัวไป   ๑๖,๕๖๗,๙๓๕     บาท 

    ๒.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ๘๔๒,๖๖0        บาท 

    ด้านบริการชุมชนและสังคม 

    ๑.  แผนงานการศกึษา      ๗,๑๗๘,4๘0     บาท 

    ๒.  แผนงานสาธารณสุข            ๙๙๓,๔๔0   บาท 

                                               ๓.  แผนงานสังคมสงเคราะห์       ๑,๑๑๖,๖๑0     บาท 

               ๔.  แผนงานเคหะและชุมชน        ๓,๐๖๗,๖๔๐   บาท 

    ๕.  แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน            ๖๐,๐๐๐   บาท 

    ๖.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     6๗๙,๗๐๐   บาท  

                                             ด้านการเศรษฐกิจ  

               ๑.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       ๕,๘๙๓,๕๐๐   บาท 

    ๒.  แผนงานการเกษตร             ๔๖๔,๙๓๐  บาท 

    ด้านการด าเนินงานอื่นๆ 

    ๑.  แผนงานงบกลาง                           ๒๕,๑๓๕,๑๐๕    บาท 

    งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน    ๖๒,๐๐๐,๐๐๐    บาท    
 

 ส าหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  นี้  ก็ขอใหท่้าน

ได้ตรวจดูรายละเอียดก่อน ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรืออย่างไรก็ใหน้ าเสนอท่านประธาน 

ในข้ันตอนการแปรญัตตใินวาระท่ี  ๒  ต่อไป 

(รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร) 

 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด  -  ร่างข้อบัญญัต ิ เรื่องงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๖๔  นี้  

ประธานสภาฯ    มีท่านสมาชิกสภา ท่านใดจะอภิปราย  หรือสอบถามตรงไหนหรือไม ่

 

 



๙ 
 

นายสอง   ถาวรกาย             -เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ   ท่าน    

สมาชิกสภา อบต.ม.๕  ผมมีความคิดเห็นว่าในเรื่องของงบประมาณแผนงานสาธารณสุข ท่ีตั้งไว ้จ านวน  

๙๙๓,๔๔๐  บาท นั้น น้อยเกินไป ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอ เนื่องจากต าบลบ้านเพชร

เป็นต าบลใหญ ่ สถานการณ์ของการเกิดโรคระบาด เช่น โรคโควดิ  และโรค

ไข้เลือดออก นั้นยังมีอยู่ในปัจจุบัน การเกิดโรคไข้เลอืดออกในต าบลบ้านเพชรนั้นก็มี

ผู้ป่วยเป็นจ านวนมาก   และขอเพิ่มเติมในส่วนของงบประมาณแผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน ท่ีได้ตั้งไว ้ ๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต าบลบ้านเพชรมี ๒๓  หมู่บ้าน 

งบประมาณอาจจะไม่เพียงพอต่อการท่ีจะน ามาสร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชน 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์     -  ขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้เสนอแนะในเรื่องของการจัดท าร่างข้อบัญญัติ 

นายก  อบต.   งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ท้ังในเรื่องของด้านแผนงาน 

สาธารณสุข และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ขอชีแ้จงวา่งบประมาณ

ท่ีตัง้ไวใ้นแผนงานสาธารณสุข   เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีท่ีด าเนินการด้านงานสาธารณสุข  

ได้มีการเตรียมข้อมูลในเรื่องของการจัดท างาบประมาณอย่างครอบคลุมแล้ว ซึ่ง

งบประมาณท่ีตัง้ไวใ้นส่วนนีน้่าจะเพียงพอส าหรับการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 

และในส่วนของงบประมาณแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ท่ีตัง้ไว ้  ๖๐,๐๐๐ 

บาท  ซึ่งค่าใช้จา่ยหลักก็จะเป็นเรื่องค่าใช้จา่ยในการจัดฝึกอบรม  และในพืน้ท่ีต าบล

บ้านเพชรนั้นก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของความรุนแรงในพืน้ท่ี เพราะท่ีผ่านมาก็ไม่เคย

มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึน้  งบประมาณท่ีตัง้ไวน้่าจะเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
 

นายไพศาล   ไทยประสงค์ -ผมเห็นดว้ยกับท่าน ส.อบต.สอง หมู่ท่ี ๕ ในเรื่องของงบประมาณด้านสาธารณสุข 

สมาชิกสภา อบต.ม.7  ท่ีตัง้งบประมาณไวน้้อยเกินไป เพราะการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพืน้ท่ีนัน้ 

เป็นเรื่องท่ีส าคัญ  ประชาชนในพืน้ท่ีเราควรจะมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์  

จึงอยากเสนอใหเ้พิ่มงบประมาณในด้านนี ้ และขอฝากถึงผู้บริหารในเรื่องของการตั้ง

งบประมาณในด้านต่างๆ นั้น  อยากใหม้ีการพิจารณาใหค้ลอบคลุมทุกๆ ด้าน       

ด้านใดท่ีเห็นว่าน้อยเกินไปก็อยากใหม้ีการปรับเพิ่มเตมิ ใหเ้หมาะสม  
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์     -  ขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้เสนอแนะ และใหค้วามส าคัญต่อเรื่องสุขภาพของ 

นายก  อบต.                              ประชาชนในพืน้ท่ี  ซึ่งตามหลักแล้วเนื่องจากทอ้งถิ่นเราไม่ได้มีหน้าท่ีโดยตรงในเรื่อง 

ของงานด้านสาธารณสุขท่ีเน้นในเรื่องของสุขภาพของประชาชน  แต่ท้องถิ่นเรามี

อ านาจหนา้ท่ีอย่างหนึ่งท่ีตอ้งด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และตามท่ี

ท่านสมาชิกได้สอบถาม ในเรื่องกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉนิในเรื่องของการเกิดโรคระบาด 

และเกรงวา่งบประมาณท่ีตัง้ไวอ้าจจะไม่เพียงพอนั้น ขอเรียนว่าเรามีงบประมาณเงิน

สะสมอยู่ท่ีประมาณ  ๓๐  ล้าน ซึ่งงบประมาณในส่วนนีเ้ราสามารถน ามาใช้ได้ถ้ามี

เหตุเกิดข้ึน ซึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหารท่ีจะน างบประมาณมาใช้ 
 

นายบาง   เฝ้าหนองดู่            -ขอสอบถามผู้บริหารว่า เรามีโครงการท่ีจะจัดหาท่ีท้ิงขยะในต าบลเรา หรือไม่ครับ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๖  ซึ่งอยากจะใหม้ีการพิจารณา และใหค้วามส าคัญในเรื่องนี ้เนื่องจากต าบลบ้านเพชร  

                                              เป็นต าบลใหญ ่แต่ไม่มีท่ีท้ิงขยะ 

    



๑๐ 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์        -  เนื่องจากต าบลบ้านเพชรมีพืน้ท่ี ท่ีเป็นพืน้ท่ีสาธารณะ จ านวน  ๒  แปลง ได้แก่ 

นายก  อบต.                              พืน้ท่ีโคกหนองกก และพืน้ท่ีโคกปอแดงในส่วนของพืน้ท่ีโคกหนองกกนั้น ทาง  อบต.  

บ้านเพชร ได้มีการจัดสรรงบประมาณในการส ารวจพื้นท่ีซึ่งปรากฏตามเอกสาร 

ประมาณ  ๕,๐๐๐ ไร่ ซึ่ง ณ ปัจจุบันนีท้างส านักงานท่ีได้ด าเนินการออกส ารวจ และ

ออกวัดพืน้ท่ีแล้ว  แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะก าหนดเขตท่ีแนช่ัดได้ เนื่องจากได้มี

ประชาชนได้ไปจับจองท่ีดนิท ากิน เป็นท่ีไร่ ท่ีนา  การอ้างอิงแนวเขตจึงท าได้ยาก 

และทางท่ีดนิก็ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ส่วนการจัดหาท่ีดนิท่ีเป็นของเอกชนซึ่งก็

จะต้องใช้พืน้ท่ีประมาณ ๕ – ๑๐ ไร่ งบประมาณท่ีมีอยู่ก็คงอาจจะยังไม่พียงพอท่ีจะ

ด าเนินการจัดหาได้ ซึ่งก็เป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญในเรื่องของการจัดหาท่ีท้ิง

ขยะ ถ้าหากทา่นสมาชิกท่านใดพอจะมีสถานท่ีเหมาะสมจะสามารถใช้เป็นท่ีท้ิงขยะ 

ก็ขอใหแ้จ้งเสนอมาท่ีผู้บริหารได้ 

 

นายฉลอง   ส าราญโคกสูง -ขอสอบถาม ผอ.กองช่าง  เรื่องโครงการ หมู่ท่ี ๑๖ วา่ท าไมจึงไม่มีโครงการใน 

สมาชิกสภา อบต.ม.๑๖  ข้อบัญญัตงิบประมาณ ปี 2564 นี้ 

 

นายเงิน  เทียวประสงค์  -ขอเรียนชีแ้จงท่าน ส.อบต. หมู่ท่ี ๑๖  เนื่องจากโครงการของหมู่ท่ี ๑๖ นั้นเป็น

ผู้อ านวยการกองช่าง                   โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง         แต่จากการท่ีกองช่างได้เข้าไปส ารวจพื้นท่ีพบวา่ 

สภาพเดิมของถนนเส้นนี้เป็นหนิคลุก แต่โครงการของหมู่ท่ี ๑๖ ได้เสนอเข้ามาใน

แผนเป็นโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จึงมีความเห็นว่าจะน าโครงการนีเ้สนอขอ

เพิ่มเติมแผนก่อน ในช่วงเดือนเมษายน  2564  นีเ้พื่อใหต้รงกับสภาพพืน้ท่ีจริง 

 

นายศุภชัย  ชาญวิจิตร  -ขอเรียนชีแ้จงท่าน ส.อบต. หมู่ท่ี ๑๖ เพิ่มเติม เนื่องจากโครงการเดิมท่ีทางหมู่บ้าน  

 เลขานุการสภาฯ                        ได้เสนอมาเป็นโครงการลงลูกรัง แต่ปัจจุบันสภาพถนนจริงนั้นเป็นถนนหินคลุก ซึ่ง  

เราจะน าลูกรังมาลงทับหนิคลุกนั้นไม่ได้ จึงได้มกีารหารือกับทางผู้น าหมู่บ้านว่า

ในช่วงท่ีมีการปรับแผนในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะใหท้างหมู่บ้านเปลี่ยนโครงการ

จากโครงการลงลูกรัง ใหเ้ปลี่ยนเป็นโครงการลงหนิคลุก และเมื่อมีการปรับแผน

เสร็จแล้ว ก็จะได้ด าเนินการน างบประมาณมาด าเนินการใหต้่อไป 

 

นางสาวเบ็ญจมาศ  ตอพันดุง       -ขอเรียนชีแ้จงท่าน ส.อบต.  เพิ่มเติม  โครงการของหมู่ท่ี ๓ ท่ีไม่มีในข้อบัญญัติ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ      งบประมาณ ปี 2564 นี้        เนื่องจากว่าช่วงท่ีมีการประชาคมเร่งด่วนในช่วง 

 สถานการณ์โควดิ  ซึ่งทางผู้น าหมู่ท่ี ๓    ได้มีการประชาคมเข้ามา  และได้มีการ   

 ยืนยันตามโครงการเดิม  แต่เมื่อกองช่างได้ไปส ารวจพื้นท่ีแล้วพบวา่ ถ้าเราท าตาม   

 โครงการท่ีมีอยู่ในแผน    ถ้าด าเนินการจริงจะท าให้ระดับของถนน มีความสูงกว่า 

 บ้านเรือนของชาวบ้าน    เมื่อเกิดฝนตกน้ าจะไหลเข้าบ้านของชาวบ้าน ซึ่งจะท าให้ 

 เกิดปัญหาตามมา  จึงตัดปัญหาโดยการท าเป็นโครงการซ่อมแซมใหก้่อนค่ะ ซึ่งจะ 

 อยู่ในงบซ่อมแซม 
 

 



๑๑ 

 

นายไพศาล   ไทยประสงค์ -ขอสอบถามในเรื่องของโครงการ หมู่ท่ี ๗  เนื่องจาก หมู่ท่ี ๗ ได้มีโครงการวางท่อ 

สมาชิกสภา อบต.ม.7  ระบายน้ าแล้ว ทางหมู่บ้านก็อยากจะใหม้ีโครงการถมดินบริเวณท่ีวางท่อ  เพื่อท่ี 

ประชาชนจะได้รับความสะดวกในการสัญจรต่อการใช้เส้นทางนั้น จึงอยากจะใหม้ี

โครงการท่ีด าเนินการอย่างต่อเนื่องครับ 
 

นายเงิน  เทียวประสงค์             -ขอเรียนชีแ้จงท่าน ส.อบต.หมู่ท่ี๗ เนื่องจากโครงการของหมู่ท่ี ๗  ซึ่งเป็นโครงการ 

ผู้อ านวยการกองช่าง                   วางท่อระบายน้ าของหมู่ท่ี ๗   อยากจะใหท้างหมู่บ้าน ยังคงโครงการเดิมไวใ้นแผน  

เนื่องจากการวางท่อพร้อมบ่อพักที่ได้ด าเนินการไปแล้วยังไม่แล้วเสร็จ และก็ยังไม่

ตลอดสาย ถ้าเราท าโครงการถมดิน เพื่อน าดินมาถมก่อนก็จะท าใหม้ีปัญหาต่อการ

ระบายน้ า  และเนื่องจากขอ้จ ากัดในเรื่องของงบประมาณ เราก็สามารถด าเนินการ

ได้ตามงบประมาณท่ีเรามีอยู่ คือค่อยๆ ท าไปท่ีละช่วงครับ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด  -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย ท่ีจะอภิปราย ร่างข้อบัญญัต ิ เรื่องงบประมาณ 

ประธานสภาฯ    รายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๖๔  นี้อีก หรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ                          - ไม่มี 
  

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด             -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม  ผมขอเข้าสู่       

ประธานสภาฯ                วาระที่ ๑  รับหลักการ  ขอมติท่ีประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณารับหลักการแหง่ร่าง 

  ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขอมติท่ีประชุมสภาฯ 
 

มติที่ประชุม   -  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับหลักการร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

เวลา ๑๑.๓๐ น.                          ประจ าปี  ๒๕๖๔    (จ านวน   ๔๑  เสียง) 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด             ๕.๑.๒  การแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ    

ประธานสภาฯ     
 

นายศุภชัย     ชาญวจิิตร             -   ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ในวาระแปรญัตตนิี้  ขอชีแ้จงรายละเอียด  

เลขานุการสภาฯ                         อย่างคร่าวๆ  เพื่อใหทุ้กทา่นทราบแนวทางและวธิีปฏิบัติ ในเรื่องของการแปร 

ญัตติ  ซึ่งสภาจะต้องมีการก าหนดคณะกรรมการแปรญัตต ิ จ านวน ไม่นอ้ยกว่า ๓  

ท่าน  แต่ไม่เกิน  ๗  ท่าน  ซึ่งก็ขอใหท้างสภาได้พิจารณาเสนอรายชื่อ โดยให้ท่าน

สมาชิกได้เสนอคณะกรรมการทีละคน  และมีผู้รับรอง  ๒  คน จนครบตามจ านวนท่ี

ทางสภาได้ก าหนดไว้  และเมื่อได้คณะกรรมการแล้ว  คณะกรรมการจะต้องประชุม

เพื่อท าการคัดเลือกประธาน   รองประธาน  และเลขานุการ  เมื่อคัดเลือกได้แล้ว 

คณะกรรมการจะต้องแจ้งใหส้มาชิกสภาได้รับทราบ  และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ

วัน และเวลาในการย่ืนเสนอค าแปรญัตต ิ  ซึ่งตามระเบียบฯ ได้ก าหนดไว้โดยจะต้อง

ไม่นอ้ยกว่า ๒๔  ชั่วโมง  ซึง่คณะกรรมการแปรญัตติจะต้องมาปฏิบัติหน้าท่ี รับค า

แปรญัตต ิ ท่ี อบต. ตามท่ีทางคณะกรรมการได้ประชุมกันในการก าหนดวันรับย่ืน  

เมื่อมีสมาชิกฯ มาย่ืนเสนอค าแปรญัตต ิ  ทางคณะกรรมการก็จะต้องมีการประชุม

พิจารณาในวาระท่ี ๒   เพื่อเสนอต่อสภาพิจารณา  เสร็จแล้วก็จะเป็นการพิจารณา   



๑๒ 
 

ในวาระท่ี ๓  การลงมติ ซึ่งขัน้นีจ้ะไม่มีการอภิปราย  จะเป็นการขอมติท่ีประชุมสภา 

ในการลงมติว่าจะเห็นชอบ  หรือไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖๔   
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด  -  ใหส้มาชิกสภาฯ ก าหนด โดยเสนอคณะกรรมการแปรญัตต ิ๓ –  ๗  คน  และแต่ 

ประธานสภาฯ                             ละคนมีผู้รับรอง  ๒  คน  เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ 
 

นายไพศาล   ไทยประสงค์ - ผมขอเสนอใหม้ีคณะกรรมการแปรญัตต ิ ๕  คน ครับ 

สมาชิก อบต.ม.๗                         ผู้รับรอง    ๑.  นายสอง  ถาวรการ     ส.อบต.หมู่ท่ี  ๕ 

           ๒. นายส าราญ  ศรีทอง    ส.อบต.หมู่ท่ี  ๗ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด  -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีถือวา่ท่ีประชุมมีมติก าหนด 

ประธานสภาฯ                             คณะกรรมการแปรญัตต ิ จ านวน  ๕  คน  
  
ที่ประชุมสภาฯ    -มีมติเห็นชอบ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด  - ใหท่้านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตตคิรับ โดยเริ่มเสนอท่ีละคน  

ประธานสภาฯ      เสนอคณะกรรมแปรญัตต ิ คนท่ี ๑ 
 

นายไพศาล  ไทยประสงค์             -  ขอเสนอ  นายสอง    ถาวรกาย  ส.อบต.ม.๕  เป็นคณะกรรมการ 

สมาชิก  อบต.ม.๗      แปรญัตติ  

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

                ๒. นางสาวบ าเพ็ญ    เถาจัตุรัส       ส.อบต.ม.๒๒ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด     -  มีผู้ใดจะเสนอ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ / ถ้าไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ  

ประธานสภาฯ 

 

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

       เป็นคณะกรรมการแปรญตัต ิ คนท่ี ๑  
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด  - ใหท่้านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒  

ประธานสภาฯ    
 

นางสาวศรุวรรณ   มิตรขุนทด       - ขอเสนอ  นายชูรัตน์  ขุนสูงเนิน  ส.อบต.ม.๒  เป็นคณะกรรมการ 

สมาชิก  อบต.ม.๑     แปรญัตติ  คนท่ี ๒ 

          ผู้รับรอง  ๑.  นายไพศาล    ไทยประสงค์    ส.อบต.ม.๗ 

                ๒.  นายววิัฒน์    ชาตะรักษ์    ส.อบต.ม.๑๓ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด            -  มีผู้ใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ /ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ   

ประธานสภาฯ                      

ที่ประชุมสภาฯ    -มีมติเห็นชอบให้ นายชูรัตน์    ขุนสูงเนิน  ส.อบต.ม.๒ 

         เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ คนท่ี ๒  



๑๓ 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด  - ใหท่้านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓  

ประธานสภาฯ    
 

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

สมาชิก  อบต.ม.๑      เป็นคณะกรรมการแปรญตัติ  คนท่ี ๓ 

                                                         ผู้รับรอง   ๑.  นายส าราญ    ศรีทอง      ส.อบต.ม.๗ 

                  ๒. นายสมนิด   ค าศรี     ส.อบต.ม.๖ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด             -  มีผู้ใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่  / ถ้าไมม่ี ผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ 

ประธานสภาฯ               

 

ที่ประชุมสภาฯ    -มีมติเห็นชอบให้ นางสาวศรุวรรณ   มิตรขุนทด  ส.อบต.ม.๓ 

         เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี ๓  
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด  - ใหท่้านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๔  

ประธานสภาฯ    
                                     

นายสอง  ถาวรกาย                     -  ขอเสนอ  นางสาวบ าเพ็ญ   เถาจัตุรัส   ส.อบต.ม.๒๒   

สมาชิก  อบต.ม.๕      เป็นคณะกรรมการแปรญตัติ  คนท่ี ๔ 

                                                         ผู้รับรอง   ๑.  นายบุญเรือง    พุหมื่นไวย     ส.อบต.ม.๒๑ 

                  ๒. นายเดชา   เฝ้าหนองดู่   ส.อบต.ม.๑๕ 

 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด            -  มีผู้ใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ / ถ้าไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ 

ประธานสภาฯ  

            

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

        เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี ๔  
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด  - ใหท่้านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๕  

ประธานสภาฯ    
                                 

นางสาวบ าเพ็ญ   เถาจัตุรัส          -  ขอเสนอ  นางสาวพรพรรณ   เชื่อมขุนทด   ส.อบต.ม.๒๒   

สมาชิก  อบต.ม.๒๒      เป็นคณะกรรมการแปรญตัต ิ คนท่ี ๕ 

                                                         ผู้รับรอง   ๑.  นายแอ๊ด    มูลขุนทด      ส.อบต.ม.๒๓ 

                  ๒. นายไมตรี   กอสินทว ี  ส.อบต.ม.๑๙ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด            -  มีผู้ใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ / ถ้าไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ 

ประธานสภาฯ  

            

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

        เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี ๕ 

 



                                                                                                                                                     ๑๔  
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด  -  ครับก็ได้คณะกรรมการการแปรญัตต ิ ๕  ท่าน  ดังนี้    

ประธานสภาฯ    ๑.  นายสอง    ถาวรกาย               ส.อบต.หมู่ท่ี  ๕ 

     ๒. นายชูรัตน์   ขุนสูงเนิน               ส.อบต.หมู่ท่ี  ๒ 

     ๓  นางสาวศรุวรรณ    มิตรขุนทด   ส.อบต.หมู่ท่ี  ๓ 

     ๔. นางสาวบ าเพ็ญ   เถาจัตุรัส        ส.อบต.หมู่ท่ี  ๒๒ 

                                                          ๕. นางสาวพรพรรณ   เชื่อมขุนทด  ส.อบต.หมู่ท่ี  ๒๒  
 

นายศุภชัย     ชาญวจิิตร             -หลังจากเสร็จสิน้จากการประชุมในวันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. ขอเชิญคณะกรรมการ   

เลขานุการสภาฯ                         ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ มาประชุมกันเพื่อคัดเลือกประธาน   

            กรรมการฯ  และเลขานุการ   ท่ีห้องรับรองครับ 
    

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด  - การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ   

ประธานสภาฯ  
              

นายศุภชัย  ชาญวิจิตร  -ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

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

    ข้อ ๔๕ วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัตงิบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด 

เดียวไม่ได้  และในการพิจารณาในวาระท่ี ๒ ใหก้ าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 

ไวไ้ม่นอ้ยกว่าย่ีสบิสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแหง่ร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณนั้น 
 

มติที่ประชุมสภาฯ    -ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตต ิ ตั้งแต่วันท่ี   ๑๗   สิงหาคม  ๒๕๖๓    ถึง       

วันท่ี ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓ เวลา   ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ  หอ้งประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด          ๕.๒ การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ ประจ าปี ๒๕๖๓   

ประธานสภาฯ                           -ขอเชิญท่านนายก 
                          

นายธีรวัจน์   ธรรมโสภารัตน์        -ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร           ได้ตราข้อบัญญัตงิบประมาณ   

นายก อบต.         รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓    ไปแล้วนั้น ในการนี ้ ส านักปลัดฯ      

ได้แจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

รายจ่ายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องถ่ายรูปแบบ DSLR   จ านวน    

๑  ตัว งบประมาณ  ๓๕,๐๐๐  บาท   เพื่อใหเ้กิดความสะดวก และเหมาะสมกับ

การใช้งาน ท้ังนี้  เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   จึงเสนอใหส้ภาฯ 

เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕6๓   ดังนี ้ 

    ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปล่ียนแปลง  

    ข้อความเดิม 

    คุณลักษณะพืน้ฐาน 

๑.ความละเอียดเซ็นเซอร์ไม่นอ้ยกว่า ๒๔  ล้านพิกเซล 



๑๕ 

 

๒.มี  Wifi  ในตัว 

๓.มี Bluetooth 

๔.มีจอ Touch Screen  พร้อมอุปกรณ์ 

(จัดหาตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ 

ส านักงบประมาณ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา้ ๑๔๙) 

                                               ข้อความใหม่ 

    คุณลักษณะพืน้ฐาน 

๑.ความละเอียดเซ็นเซอร์ไม่นอ้ยกว่า ๑๖  ล้านพิกเซล 

๒.มี  Wifi  ในตัว 

๓.มีระบบฟังก์ชัน  HDR (รวมภาพอัตโนมัติ)   

๔.หนา้จอแบบสัมผัส   Touch Screen    และปรับองศาหนา้จอได้พร้อมอุปกรณ์   

   ภายในกล้อง 

(จัดหาตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ 

ส านักงบประมาณ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา้ ๑๔๙) 

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยวธิงีบประมาณขององค์กรปกครอง

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ  ๒๙  ก าหนดให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้างท่ีท าใหล้ักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้างใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

เพื่อใหก้ารด าเนินการด้านงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ เกิดประสิทธภิาพ

และประสิทธผิลถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ จึงเสนอสภาเพื่อพิจารณา

อนุมัติ  ใหเ้ปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ 

 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  - มีท่านใดท่ีจะสอบถาม  ในเรื่องของการขอเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณ 

ประธานสภาฯ                            รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓  หรือไม่ครับ / ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมสภา 
 

ที่ประชุม                                   -  มมีติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ( ๔๐ เสียง) 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด            ๕.๓  การโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าป ี ๒๕๖๓         

ประธานสภาฯ   -ขอเชิญท่านนายก ได้ชีแ้จงรายละเอียด ใหส้มาชิกสภารับทราบ 
  

นายธีรวัจน์   ธรรมโสภารัตน์         - เนื่องด้วยกองช่าง มคีวามประสงค์ขออนุมัติโอนงบงบประมาณ   โดยขอโอน 

นายก อบต.                               งบประมาณจากเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงาน         ตามข้อบัญญัตงิบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อใช้ในการด าเนิน

โครงการเสริมหนิคลุกฝั่งคลองทด หนองมน ถึงถนนเพชรส าโรง  หมู่ท่ี ๑๒  จ านวน

เงินงบประมาณ   ๒๖๔,๐๐๐  บาท ซึ่งโครงการนีก้็มอียู่ในแผนของ อบต. ในวันนีจ้ึง

ขออนุญาตจากที่ประชุมสภาฯ  ในการขอใช้งบประมาณเงินเหลือจ่ายจาก

งบประมาณ ปี ๒๕๖๓ โดยตั้งรายการใหม่ ๑ รายการ  คือ โครงการเสริมหนิคลุก

ฝั่งคลองทด หนองมน ถึงถนนเพชรส าโรง  หมู่ท่ี ๑๒   จ านวนเงินงบประมาณ     

๒๖๔,๐๐๐   บาท 



 ๑๖ 

 

 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด  - มีท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะสอบถามหรืออีกไม่ครับ   

ประธานสภาฯ    ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุมสภาในเรื่องของการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย   

 ประจ าปี  ๒๕๖๓  จ านวน งบประมาณ    ๒๖๔,๐๐๐   บาท 
 

ที่ประชุม                                   -  มมีติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  (๔๐ เสียง) 
 

ระเบียบวาระที่  ๖        ญัตติอื่น ๆ     
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด   - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องท่ีจะน าปรึกษาหารือ หรือเรือ่งท่ีจะแจ้งใหเ้พื่อนสมาชิก 

ประธานสภาฯ                            ได้ทราบก็ขอเชิญครับ 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภา  -ขอแจ้งประชาสัมพันธข่์าวจากทา่นสัมฤทธ์ิ  แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

นายก อบต.      จังหวัดชัยภูมิ เขต ๓ วา่ได้ก าหนดจัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สนิ 

ครัวเรือน  กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง  ในวันท่ี ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแต่

เวลา  ๐๘.๓๐  น. ณ หอ้งประชุมมูลนิธิเมตตาการกุศล หากทา่นสมาชิกท่านใดมี

ความสนใจท่ีจะเข้าร่วมรับฟัง ก็ขอเชิญเขา้ร่วมการสัมมนาได้ในวันและเวลาดังกล่าว 
 

นายมานะ   พาขุนทด  - ขอสอบถามกองช่างวา่ โครงการของหมู่ท่ี 1๘     โครงการถนนลูกรังเส้นจากนา 

สมชิก อบต.ม.1๘     นายอู๊ด – ป่าช้า ท่ีทางหมู่บ้านได้ส่งเรื่องเข้ามา จะมีการด าเนินการเมื่อไรครับ 

 

นายเงิน  เทียวประสงค์     -ในส่วนของโครงการนีข้อใหท่้านสมาชิกได้ส่งโครงการเข้ามาเพื่อขอบรรจุแผน  

  ผู้อ านวยการกองช่าง                 เพิ่มเติม ในช่วงท่ี อบต.ได้จัดท าแผนเพิ่มเตมิ คือในช่วงเดือนเมษายน  ปี ๒๕๖๔  

 ต่อไปครับ    
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด  -  ถามท่ีประชุม  วา่มีสมาชิกท่านใดจะชีแ้จงเพิ่มเตมิอีกหรือไม่  ถ้าไม่ 

ประธานสภาฯ                            มีโอกาสนีก้็ขอขอบคุณสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น ๆ  ท่ีเข้าร่วมประชุม 

  ในวันนี ้ และขอปิดการประชุม        

                              

ปดิการประชุมเวลา  ๑๓.๓๐   น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

 

 

      ศุภชัย   ชาญวิจติร 

                (นายศุภชัย   ชาญวจิิตร)  ผู้จดรายงานการประชุม 

                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

  

                           พงศพ์ิษณุ   อาบสุวรรณ์ 

                                       (นายพงศพ์ิษณุ    อาบสุวรรณ)์  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 ๑   ประจ าป ี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 เมื่อวันศุกร์ที่   ๑๔  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   ได้รับรองรายงาน         

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

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

 

 

 

     (ลงชื่อ) 

                (นายวัชพงษ ์  เชื่อมขุนทด) 

                                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 
 
 
 
 
 


