
        

 

 

                                                                             

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

สมัยสามัญท่ี  ๔   ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

วันอังคารท่ี  ๘  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ช้ัน  ๒ 

     

ผู้เข้าประชุม   ๓๖  คน 

ผู้ไม่เข้าประชุม  ๘  คน         

เปิดการประชุมเวลา   ๑๐.๐๐   น. 

ล าดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายวัชพงษ์      เช่ือมขุนทด ประธานสภาฯ วัชพงษ์               เช่ือมขุนทด  

๒ นายพงศ์พิษณุ   อาบสุวรรณ ์ รองประธานสภา พงศ์พิษณุ            อาบสุวรรณ์  

๓ นายสามารถ   ทานสละ สมาชิก อบต. สามารถ              ทานสละ  

๔ นายชูรัตน์              ขุนสูงเนิน สมาชิก อบต. ชูรัตน์                 ขุนสูงเนิน  

๕ นางสามารถ   ชาติเผือก สมาชิก อบต. สามารถ              ชาติเผือก  

๖ นายนิรันต์   ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. นิรันต์                 ไทยประสงค์  

๗ นางสาวศรุวรรณ มิตรขุนทด สมาชิก  อบต. ศรุวรรณ             มิตรขุนทด   

๘ นายสอง                  ถาวรกาย สมาชิก อบต. สอง                   ถาวรกาย  

๙ นายช่อ   ปูนสันเทียะ สมาชิก อบต. ช่อ                     ปูนสันเทียะ  

๑๐ นายบาง   เฝ้าหนองดู่ สมาชิก อบต. บาง                   เฝ้าหนองดู่  

๑๑ นายสมนิด                    ค าศรี สมาชิก อบต. สมนิด                 ค าศรี  

๑๒ นายส าราญ   ศรีทอง สมาชิก  อบต. ส าราญ               ศรีทอง  

๑๓ นายไพศาล   ไทยประสงค์ สมาชิก อบต. ไพศาล                ไทยประสงค ์  

๑๔ นายสังวร                เคยพุดซา สมาชิก อบต. สังวร                  เคยพุดซา  

๑๕ นายแดง   งิมขุนทด สมาชิก อบต. แดง                    งิมขุนทด  

๑๖ นายจวน   เช่ือมขุนทด สมาชิก อบต. จวน                   เช่ือมขุนทด   

๑๗ นายหนม   จูงจิตร์ สมาชิก อบต. หนม                   จูงจิตร์  

๑๘ นายประชุม   พบขุนทด สมาชิก อบต. ประชุม                พบขุนทด  

๑๙ นายพนม   พิมพ์จัตุรัส สมาชิก อบต. พนม                   พิมพ์จัตุรัส  



 
               ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ

ที ่

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๒๐ นางเสยีงพิณ แถวประภัย สมาชิก อบต. เสยีงพิณ              แถวประภัย  

๒๑ นายหลึ่ม น้อยสุวรรณ์ สมาชิก อบต. หลึ่ม                   น้อยสุวรรณ์  

๒๒ นางสาวเสาวนีย์ ศรีประเทศ สมาชิก อบต. เสาวนีย์               ศรีประเทศ  

๒๓ นายพิทักษ์ มีชัย สมาชิก อบต. พิทักษ์                 มีชัย  

๒๔ นายส ารวม พรีพรม สมาชิก  อบต. ส ารวม                พรีพรม  

๒๕ นายเดชา           เฝ้าหนองดู่ สมาชิก อบต. เดชา                   เฝ้าหนองดู่  

๒๖ นายฉลอง ส าราญโคกสูง สมาชิก อบต. ฉลอง                 ส าราญโคกสูง  

๒๗ นายปรชีา จิตเพชรสกุล สมาชิก  อบต. ปรชีา                  จิตเพชรสกุล  

๒๘ นายอ้อน พันธ์มณี สมาชิก อบต. อ้อน                    พันธ์มณ ี  

๒๙ นายมานะ            พาขุนทด สมาชิก อบต. มานะ                   พาขุนทด  

๓๐ นายสมุย อาบสุวรรณ์ สมาชิก อบต. สมยุ                    อาบสุวรรณ์  

๓๑ นายปิยะ เพียกขุนทด สมาชิก อบต. ปิยะ                    เพียกขุนทด  

๓๒ นายบุญเรือง พุหมื่นไวย สมาชิก  อบต. บุญเรือง               พุหมื่นไวย  

๓๓ นางสาวพรพรรณ เชื่อมขุนทด สมาชิก อบต. พรพรรณ              เช่ือมขุนทด  

๓๔ นางสาวบ าเพ็ญ        เถาจัตุรัส สมาชิก อบต. บ าเพ็ญ                เถาจัตุรัส  

๓๕ นายสมบูรณ์   พรมทอง สมาชิก อบต. สมบูรณ์                พรมทอง  

๓๖ นายแอ๊ด มูลขุนทด สมาชิก อบต. แอ๊ด                     มูลขุนทด  

 นายศุภชัย ชาญวิจิตร เลขานุการสภาฯ ศุภชัย                   ชาญวิจิตร  



 

                        ๓ 

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                               

ผู้ไม่เข้าประชุม  ๘   คน 

ล าดับ

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายเดชา          ยึดพวก     สมาชิก  อบต. - ขาด 

๒ นายอดศัิกด์ิ บัณฑิต     สมาชิก  อบต. - ขาด 

๓ นายมานะ อุไรพันธ์ สมาชิก  อบต. - ขาด 

๔ นายวิวัฒน์           ชาตะรักษ์ สมาชิก อบต. - ขาด 

๕ นายฉลอง          ทิพย์ประทุม สมาชิก อบต. - ลา 

๖ นายไมตรี             กอสนิทวี สมาชิก อบต. - ขาด 

๗ นายสมมติร อาบสุวรรณ์ สมาชิก อบต. - ลา 

๘ นางฐาปนย์ี แซ่เจียม สมาชิก อบต. - ลา 

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๕ 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 นายวเิชียร อาบสุวรรณ์ เลขานุการนายกฯ วเิชียร                อาบสุวรรณ์  

๕ นายเงิน             เทียวประสงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง เงิน                    เทียวประสงค์  

๖ นางปรัชญาภรณ์          มังกร ผู้อ านวยการกองคลัง ปรัชญาภรณ์         มังกร  

๗ นางไพวรินทร์   ค าหงษา หัวหนา้ส านักปลัด ไพวรินทร์             ค าหงษา  

๘ นางอักษราภัคร์            พงษ์สุวรรณ ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดกิารฯ อักษราภัคร์           พงษ์สุวรรณ์  

๙ นางทิพยวรรณ ชาญวิจติร นักจัดการงานท่ัวไป ทิพยวรรณ            ชาญวจิิตร  

๑๐ นางสาวเบ็ญจมาศ    ตอพันดุง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน เบ็ญจมาศ             ตอพันดุง  

๑๑ นางสาวสุจริา             อุเทนสุต เจ้าพนักงานธุรการฯ สุจิรา                   อุเทนสุต     

๑๒ นางลักษิกา แจ่มใส ผู้ช่วยนักวิเคราะหฯ์ ลักษิกา                 แจ่มใส  

๑๓ นางสหัสยา         อาบสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ท่ีธุรการ สหัสยา                 อาบสุวรรณ์  

๑๔ นางสาวศศธิร           ขามสันเทียะ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ท่ีธุรการ ศศธิร                   ขามสันเทียะ  

๑๕ นายเจตน์ ปัดภัย คนงานท่ัวไป เจตน์                    ปัดภัย  

      



                                                                                                                                                           ๔ 
 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

                         

    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร    ได้ตรวจนับรายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมปรากฏวา่   มี

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  ๓๖  คน  จาก  ๔๔  คน  ลา ๓  คน  ขาด  ๕  คน  ปรากฏวา่จ านวนสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วม

ประชุม    จึงใหส้ัญญาณเรียกเข้าหอ้งประชุม ต่อจากนั้นจงึเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้จุดธูป - เทียน    บูชาพระรัตนตรัย  

พร้อมกล่าวเปดิประชุมต่อไป 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด             – กล่าวเปดิการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  ๔  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ                       
             

ระเบียบวาระที่ ๑           เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด            - ๑.๑ การก าหนดระเบียบว่าด้วยการใหป้ระชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา 

ประธานสภาฯ                                     องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  

               - เรื่องแจ้งเพื่อทราบนี้  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้แจ้งต่อท่ีประชุม             
 

นายศุภชัย  ชาญวิจิตร         -  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ    คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น    

เลขานุการสภาฯ                         ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าคณะกรรมาธกิาร  การพัฒนาเมืองและการมีสว่นร่วมของ 

ประชาชน  วุฒิสภา ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเสนอแนะใหก้ระทรวงมหาดไทย ขอ

ความร่วมมือไปยังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  ได้แก่ 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สภาเมือง

พัทยา และสภากรุงเทพมหานคร  เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น สะท้อน

ปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และมีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  รวมทัง้ส่งเสริม

ใหป้ระชาชนมีส านึกและรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง และมีความตื่นตัวในการรักชาติ

บ้านเมือง  ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรจงึได้ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการ

อนุญาตใหป้ระชาชนเข้าฟังการประชุม และการปรึกษาของสภาท้องถิ่น ไวด้ังนี ้ 

การก าหนดระเบียบว่าด้วยการใหป้ระชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา 

ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

เพื่อใหเ้ป็นไปตาม ข้อ 117 วรรคสี่  แหง่กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ  (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2554  

เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ  ๒  คน  
  

ล าดับ

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

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

๒ นายสมยศ                  พรีพรม ผู้ช่วย จนท.ป้องกัน สมยศ              พรีพรม      



๕ 

 

โดยวางระเบียบไวด้ังนี้ 

ข้อ 1  ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุมต้องท าหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุม และลง

ลายมือชื่อขอเข้าฟังการประชุมย่ืนต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  เพื่อ

พิจารณาอนุญาต  โดยย่ืนล่วงหนา้ก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

ไม่นอ้ยกว่า 1 วัน  เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้ว ใหผู้้ประสงค์เข้าฟังการประชุมนั้น เข้าฟัง

การประชุมได ้

        กรณีท่ีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะ   อาจใหผู้้แทนของหมู่คณะนั้นเป็นผู้ขอ

อนุญาตก็ได้  ท้ังนี้  ต้องระบุจ านวน และรายชื่อผู้ท่ีจะเข้าฟังการประชุมด้วย 

       กรณีท่ีประชาชนย่ืนความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจ านวนมาก  และไม่สามารถจัด

ใหป้ระชาชนเข้าฟังการประชุมได้ท้ังหมด ใหป้ระธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

พิจารณาอนุญาตใหบุ้คคลหรือ   คณะบุคคลเข้าฟังการประชุมตามท่ีเห็นสมควร  หรืออาจ

จัดใหป้ระชาชนเข้ารับฟังการประชุมภายนอกห้องประชุม  หรือในบริเวณใกล้เคียง โดยแจ้ง

ใหผู้้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 

     ข้อ 2  ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 

(1) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

(2) นั่งอยู่ประจ าในท่ี ท่ีจัดไว้ส าหรับผู้เข้าฟังการประชุม 

(3) ต้องประพฤติตนใหเ้รียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการท่ีกระท าใหเ้สื่อมเกียรติของ ท่ีประชุม 

หรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียง หรือกระท าการใดๆ  อันเป็น

การรบกวนการประชุม 

(4) ไม่ใชเ้ครื่องมือสื่อสาร  อุปกรณ์ถ่ายภาพ  บันทึกเสียง วทิยุ – เทป หรืออุปกรณ์อ่ืนใดท่ี

อาจรบกวนการประชุมได ้

(5) ไม่น าอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในหอ้งประชุม 

(6) ไม่น าอาหารหรือเครื่องดื่ม เข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม 

(7) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   

ท่ีสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย 

      ข้อ 3  ใหเ้ลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) จัดท าแบบค าร้องขอเข้าฟังการประชุมไวเ้พื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

(2) รวบรวมค าร้องขอเข้าฟังการประชุม เสนอใหป้ระธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านเพชร  พิจารณาอนุญาตและแจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 

(3) จัดท่ีนั่งและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม 

ข้อ 4 ในระหว่างเข้าฟังการประชุม หรือในขณะท่ีก าลังประชุม ถ้าผู้เข้ารับฟังการประชุมคน

ใด  กระท าการฝ่าฝืนระเบียบนี้  ใหป้ระธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  มี

อ านาจตักเตอืน ห้ามปราบ หรือสั่งใหบุ้คคลผู้ละเมิด  หรือกระท าการฝ่าฝืนออกเสียไปจากที่

ประชุมก็ได ้

ข้อ 5  ในกรณีท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  สั่งใหบุ้คคลผู้ละเมิดหรือ

กระท าการฝ่าฝืนระเบียบนี ้ ออกจากห้องประชุม  หรือออกจากท่ีประชุม  หรือออกจากที่ซึ่ง

จัดไว ้  หากบุคคลผู้นัน้ขัดขืน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร มีอ านาจสั่ง

เจ้าหนา้ท่ีสภา หรือบุคคลอ่ืนท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ร้องขอให้ 



๖ 

 

ช่วยเหลอืในการรักษาความสงบเรียบร้อยของท่ีประชุม  น าตัวบุคคล  ผู้นัน้ออกจาก      

หอ้งประชุม  หรือออกไปใหพ้้นบริเวณท่ีประชุมก็ได    จึงขอแจ้งประชาสัมพันธใ์หส้มาชิก

สภาทุกทา่นได้รับทราบ และประชาสัมพันธใ์หป้ระชาชนได้รับทราบต่อไป 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์         -  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น   

นายก อบต.                              ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น กระผมนายธรีวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ มีเรื่องท่ี 

จะแจ้งใหท่ี้ประชุมสภาได้รับทราบ   ดังนี้   

 เร่ืองแรก  ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งวา่นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศ  ลงวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  จ านวน ๓  ฉบับ   ซึ่ง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันท่ี  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ดังนี ้  

๑.  ประกาศ  เรื่อง  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพืน้ท่ีท่ัว

ราชอาณาจักร (คราวท่ี ๘)  โดยใหข้ยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ในเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร  ออกไปอีกคราหนึ่ง  ตั้งแต่วันท่ี ๑  ธันวาคม ๒๕๖๓  จนถึง

วันท่ี ๑๕ มกราคม  ๒๕๖๔ 

๒. ประกาศ เรื่อง  การใหป้ระกาศท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ยังคงมีผลใช้บังคับ  โดยใหบ้รรดาประกาศท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร  ลงวันท่ี ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๓ และค าสั่ง

นายกรัฐมนตรี ท่ี ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราช

ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ยังมีผลบังคับใช้ตอ่ไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

๓. ประกาศ  เรื่อง  การใหข้้อก าหนด  ประกาศ  และค าสั่งท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนดตาม

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ  โดยใหบ้รรดาข้อก าหนด  ประกาศ  และ

ค าสั่งท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนดข้ึนตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัว

ราชอาณาจักร  ลงวันท่ี  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิและตามประกาศขยาย

ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  ยังคงมีผลบังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะ

ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

เร่ืองที่สอง   ขอประชาสัมพันธข่์าวจากกรมท่ีดนิ  เนื่องจากกรมท่ีดนิได้จัดท าแอพพลิเคชั่น 

ชื่อวา่สมาร์ทแลนด์ของกรมท่ีดนิ โดยขอเชิญชวนทุกทา่นในการดาวโ์หลดแอพพลิเคชั่น

ดังกล่าว  ซึ่งจะท าใหท้ราบข้อมูลเกี่ยวกับท่ีดนิ  การนัดรังวัดท่ีดนิล่วงหนา้ ค่าใช้จา่ย ค่าภาษี

ต่างๆ  และสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆ   เกี่ยวกับงานท่ีดนิได้ภายใน

แอพพลิเคชั่นนี ้  โดยท่านสามารถดาวโ์หลดและสแกนคิวอาร์โค้ดได้ท่ีป้ายประกาศด้านล่าง 

เร่ืองที่สาม   เรื่องการลงทะเบียนใช้สทิธิ์คนละครึ่ง เฟสท่ี ๒  ซึ่งจะมีการเปิดใหล้งทะเบียน

รอบใหม่ในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓  อีกจ านวน  ๕ ล้านสิทธิ์    โดยจะได้วงเงิน  รายละ 

๓,๕๐๐ บาท  ส่วนผู้ท่ีได้สิทธิ์มาแล้วในเฟสท่ี ๑  ก็จะได้วงเงินเพิ่มอีกรายละ ๕๐๐  บาท 
 

นายศุภชัย  ชาญวิจิตร  -ขอแจ้ง เรื่อง  การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

เลขานุการสภาฯ   ซึ่งได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งในวันท่ี ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๓  นี ้ ขอแจ้งใหท่้านสมาชิกสภา  

อบต. ทุกท่านได้ไปใช้สทิธิ์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้  เนื่องจากถ้าท่านไม่ไปใช้สทิธิ์เลือกตั้ง ก็จะ

ถูกตัดสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  จ านวน  ๒  ปี  จึงขอฝากให้ 



๗ 

 

ทุกทา่นไปใช้สทิธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้  แต่ถ้ามีเหตุจ าเป็นท่ีไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ก็ขอให้    

ท่านได้ไปแจง้ต่อนายทะเบียน   ในส่วนของ อบต.บ้านเพขร นั้น ก็จะใช้เป็นสถานท่ี ท่ีใช้อบรม

ใหก้ับคณะกรรมการประจ าหนว่ยเลือกตั้ง  ซึ่งได้มีก าหนดการอบรม  โดยเริ่ม ในวันท่ี ๑๔ – 

๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๓  รวม ๔  วัน  ดังนี้ 

วันท่ี ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๓  การอบรมคณะกรรมการประจ าหนว่ยเลือกตั้ง ต าบลหัวทะเล 

วันท่ี ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๓  การอบรมคณะกรรมการประจ าหนว่ยเลือกตั้ง ต าบลบ้านเพชร  

(เขตเทศบาลต าบลบ้านเพชร) 

วันท่ี ๑๖  ธันวาคม ๒๕๖๓  การอบรมคณะกรรมการประจ าหนว่ยเลือกตั้ง ต าบลบ้านเพชร 

(หมู่ท่ี ๑ – หมู่ท่ี ๑๐) 

วันท่ี ๑๗  ธันวาคม ๒๕๖๓  การอบรมคณะกรรมการประจ าหนว่ยเลือกตั้ง ต าบลบ้านเพชร 

(หมู่ท่ี ๑๑ – หมู่ท่ี ๑๙) 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์         -  ขอน าเรียนเพิ่มเตมิในเรื่องของการเลือกตั้ง สมาชกิสภาจังหวัด และนายกองค์การบริหาร 

นายก อบต.                              ส่วนจังหวัดชัยภูมิ    ในการเลือกตั้งครั้งนี้     จะไม่มีการใหไ้ปใช้สทิธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหนา้  

ท่านใดคิดว่าจะไม่สามารถไปใช้สทิธิ์ในวันดังกล่าวได้  ซึ่งก่อนวันท่ีมีการเลือกตั้ง ๗  วัน และ

หลังเลือกตั้ง ๗ วัน  ท่านจะต้องไปแจ้งตอ่นายทะเบียนท่ีส านักงานอ าเภอบ าเหน็จณรงค์    

วา่เพราะสาเหตุใด จึงไม่สามารถไปเลือกตั้งในวันดังกล่าวได้  โดยจะต้องน าเอกสารหลักฐาน

ไปยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีด้วย   ซึ่งจะท าใหท่้านไม่เสียสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งในคราว

ต่อไป 
         

ระเบียบวาระที่  ๒           เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด            -  ๒.๑  การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๓  ครั้งท่ี  ๒  

ประธานสภาฯ      ประจ าปี  ๒๕๖๓      

                                          ขอให้ท่านสมาชิกทุกทา่นได้ตรวจสอบรายงานการประชุม มสีมาชิกท่านใด   

                                                   ใดท่ีจะขอแก้ไข รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๓  ครั้งท่ี   ๒  

       ประจ าปี  ๒๕๖๓  หรือไม่ครับ   
 

นายไพศาล   ไทยประสงค์           - ขอแก้ไขในหน้าท่ี ๕   ตรงข้อความ    การรับรองรายงานการประชุมสภา  

สมาชกิ อบต.หมู่ที่ ๗                    สมัยสามัญท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒  ประจ าปี ๒๕๖๓   

                                                ขอแก้ไขเป็น  การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๖๕๓ 
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด            -  ถามท่ีประชุม / มีท่านใดจะขอแก้ไข เพิ่มเติมอีกหรือไม่  

ประธานสภาฯ       
 

ที่ประชุม                                    -  ไมม่ี  
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด              -   ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ

ประธานสภาฯ                                  ท่ี ๓  ครั้งท่ี  ๒  ประจ าปี ๒๕๖๓  ครับ             

  

ที่ประชุม                                     -  มมีติรับรองรายงานการประชุมฯ เป็นเอกฉันท์ ( ๓๖ เสียง) 



 

๘ 

ระเบียบวาระที่ ๓            กระทู้ถาม   

      -ไม่ม ี
   

ระเบียบวาระที่  ๔             เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 

                                                -ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระที่ ๕                เร่ืองที่เสนอใหม ่
 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด              ๕.๑ การประกาศใช้แผนด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ                        -ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์         -  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น   

นายก อบต.                              ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น กระผมนายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์    

                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   ในนามของผู้บริหาร      อบต.บ้านเพชร   

                                               ขอประกาศการใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔   ซึ่งได้ลง 

                                               นามประกาศใช้  เมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม   ๒๕๖๓  ผมขออนุญาตแจ้งประธานสภาฯ     

                                               ไปยังเพื่อนสมาชิกได้รับทราบ   ดังนี้ 

                                           ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

        เร่ือง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร    ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานประจ าปี   ตาม

ข้ันตอนและวิธกีารของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๖  แหง่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   ข้อ ๒๗ แหง่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   ในหว้งระยะเวลาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔     

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐กันยายน  ๒๕๖๔) ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ฉบับท่ี ๑ – ๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านเพชร อย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิลต่อไป  รายละเอียดสามารถสืบค้นข้อมูลได้ท่ี 

www.banphet.go.th   หรือติดตอ่ขอรับเอกสารเพิ่มเติมได้ท่ีงานนโยบายและแผน          

อบต.บ้านเพชร    จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน                                                                                                                                        

               ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  

                                               ลงชื่อ   นายธรีวัจน์   ธรรมโสภารัตน์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 

ที่ประชุม                                  - รับทราบ 

http://www.banphet.go.th/


๙ 
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด           ๕.๒ ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร  

ประธานสภาฯ              ส่วนต าบลบ้านเพชร การบันทึกข้อมูลในระบบ e-plan ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓ 

                                               เชิญท่านนายก 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์        -เรียนท่านประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภา อบต.    คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 

นายก อบต.                               ประชุมทุกทา่น   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผน      คณะ 

            กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก่อนท่ีจะสิน้ปี   เราจะต้องมี   

การรายงานผลการด าเนินงานใหท่ี้ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ  และประกาศผลการ     

                        ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใหป้ระชาชนในท้องถิ่น      ได้ทราบโดยท่ัวกัน         

                                               ท้ังนี้   ใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกว่า  ๓๐  วัน  ผมขออนุญาตแจ้งประกาศ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังนี้ 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

        เร่ือง  รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ้านเพชร ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  

             ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านเพชร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วย

การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ท้ังนี้ 

ได้น าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)   

มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรดังกล่าว

ด้วย โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  และนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  และ

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

          ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านเพชร  จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเพชร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓     ใหป้ระชาชนได้รับทราบ  ท้ังนี้

สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเตมิ   ได้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  หมู่ท่ี ๔ 

ต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  โทรศัพท์ ๐๔๔-๑๐๐๙๔๑ 

                                                                 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

                                                                    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  

                                               ลงชื่อ   นายธรีวัจน์   ธรรมโสภารัตน์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์        -เพื่อแจ้งใหท่ี้ประชุมสภาฯ ได้รับทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผล     

นายก อบต.                               แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

รายละเอียดตามเอกสารท่ีได้แจกใหก้ับท่านสมาชิกทุกทา่นแล้ว  จึงขอสรุปรายละเอียด    

โดยสังเขป   ดังต่อไปนี้ 



 ๑๐ 

             ความส าเร็จโครงการพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์   

   -  ยุทธศาสตร์ท่ี  1  มี      2  โครงการ  ท าได้   2    โครงการ   

   -  ยุทธศาสตร์ท่ี  2  มี    62  โครงการ  ท าได้         ๔๐    โครงการ   

   -  ยุทธศาสตร์ท่ี  3  มี    1๒  โครงการ  ท าได้          ๗     โครงการ   

   -  ยุทธศาสตร์ท่ี  4  มี    ๗8 โครงการ  ท าได้         ๓๘    โครงการ   

   -  ยุทธศาสตร์ท่ี  5  มี      ๙   โครงการ  ท าได้           ๖    โครงการ   

            คิดเป็นความส าเร็จในภาพรวม 

   -  ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ท้ังสิ้น     1๖๓         โครงการ 

   -  ด าเนินการตามแผนได้               9๓         โครงการ 

   -  คิดเปอร์เซ็นต์ความส าเร็จ         5๗.๐๖         เปอร์เซ็นต์ 

            ความส าเร็จการจัดหาครุภัณฑ์   

   -  แผนงานบริหารงานท่ัวไป    จ านวน  ๑๘   รายการ   เบิกจ่าย  ๑๗    รายการ   

   -  แผนงานรักษาความสงบ     จ านวน    ๔   รายงการ  เบิกจ่าย    ๔    รายการ   

-  แผนงานการศกึษา             จ านวน    ๓   รายการ   เบิกจ่าย    ๓    รายการ 

-  แผนงานสาธารณสุข          จ านวน     ๕   รายการ   เบิกจ่าย    ๕    รายการ   

-  แผนงานสังคมสงเคราะห ์    จ านวน     ๒   รายการ   เบิกจ่าย    ๒    รายการ 

-  แผนงานเคหะชุมชน            จ านวน     ๙   รายการ   เบิกจ่าย    ๙    รายการ 

           คิดเป็นความส าเร็จในภาพรวม 

 -  ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์  ท้ังสิ้น       ๔๑     รายการ           

 -  ด าเนินการจัดหา       ๔0      รายการ           

 -  คิดเปอร์เซ็นต์ความส าเร็จ            ๙๗.๕๖     เปอร์เซ็นต์ 

           สรุปความส าเร็จเป็นภาพรวม 

-   การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   จ านวน  9๓  โครงการ 

-  การด าเนินงานจัดหาครุภัณฑ์               จ านวน  ๔0  รายการ 

-  คิดเปอร์เซ็นต์ความส าเร็จ     1๓๓   =  6๕.๒๐     เปอร์เซ็นต์ 

                                       20๔ 

          ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การ 

          บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

1. จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  อบต.บ้านเพชร  ยังไม่ประสบ

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมในแผนมี

จ านวนมาก และไม่สามารถน าไปจัดท างบประมาณเพื่อด าเนินการได้ท้ังหมด  ประกอบกับใน

ปีท่ีผ่านมาได้เกิดสถานการณ์  การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โควดิ 19  ท าใหแ้ผนงานท่ีตั้งไว้           
ไม่สามารถด าเนินการได้  จึงขอฝากให้คณะกรรมการพัฒนา อบต.บ้านเพชร  ได้กรั่นกรอง

โครงการในแผนให้มากข้ึน  เพื่อการติดตามจะได้บรรลุวัตถุประสงค์  ส่งผลให้การประเมิน

ประสิทธภิาพและประสิทธผิลในการปฏิบัติราชการของ อบต.บ้านเพชร  มีผลส าเร็จมากขึ้น 

2. ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อบต.บ้านเพชร ฉบับต่อไป  ฝากให้

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและคณะกรรมการพัฒนาฯ   ร่วมกันก าหนดจ านวนโครงการ / กิจกรรม ท่ีจะ 

 



๑๑ 

 

ด าเนินการในแต่ละปี   และให้กองช่างได้ส ารวจ ตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการ       

ท่ีได้รับการเสนอวา่สามารถด าเนินการได้จริงหรือไม่  เพื่อคัดเลือกกรองโครงการ / กิจกรรม

ใหส้ามารถด าเนินการได้จริงไม่เกิดปัญหาระหว่างด าเนินการ  เพื่อใหไ้ด้ผลส าเร็จเพิ่มมากขึ้น 

3. จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านเพชร  ตามระบบ

สารสนเทศของกรมส่งเสริม (e-Plan) ยังพบปัญหาในการลงระบบ เนื่องจากระบบมีการ

เปลี่ยนแปลงแบบใหม่ คือระบบ  e-MENSCR  ซึ่งระบบนี้จะต้องเชื่อมโยงกับระบบ  e-Laas   

ท าให้บางโครงการไม่เชื่อมโยงกัน  ผลส าเร็จของโครงการจึงไม่ปรากฏ  ผู้ช่วยวิเคราะห์จึง

สรุปโครงการในระบบมือด้วย  ผลสรุปโครงการจึงไม่ตรงกับระบบ (e-Plan)  

 

ที่ประชุม                                  - รับทราบ  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 

                                               ส่วนต าบลบ้านเพชร  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
                                                        

ระเบียบวาระที่ ๖                       เร่ืองเพื่อพิจารณา 

นายวัชพงษ์    เชื่อมขุนทด  ๖.๑  การพิจารณาขอความเห็นของสภาฯ  ในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพืน้ท่ีป่า 

ประธานสภาฯ                                   -โครงการจัดใหม้ีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน  

พืน้ท่ีชายขอบ 

-โครงการจัดใหม้ีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพืน้ท่ีห่างไกล 

โดยส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนแ์ละกิจการโทรคมนาคม

แหง่ชาติ   (ส านักงาน กสทช.)  และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ร่วมกัน

บูรณาการโครงการฯ    ขอเชิญท่านนายก 

 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์        -สืบเนื่องจาก อบต.บ้านเพชร  ได้รับแจ้งจากอ าเภอบ าเหน็จณรงค์    ตามหนังสือท่ี ชย  

นายก อบต.                               ๐๐๒๓.๑๗/๓๓๘๕  ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง ขอความอนุเคราะหใ์หส้ภาองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาใหค้วามเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขต

พืน้ท่ีป่า  เนื่องด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งวา่  ส านักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๙  โดยส านักงาน กสทช.  

ก าหนดด าเนินการโครงการเพื่อขับเคลื่อนบูรณาการดังกล่าว  จ านวน  ๒  โครงการ  ได้แก ่ 

โครงการจัดใหม้ีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน พืน้ท่ีชาย

ขอบ  ๓,๙๒๐  หมู่บ้าน  โครงการจัดใหม้ีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพืน้ท่ีห่างไกล  จ านวน  

๑๕,๗๓๒  หมู่บ้าน  โดยก าหนดจุดตดิตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จและเปิดใหบ้ริการภายในสิน้ปี  

๒๕๖๓  เพื่อใหทุ้กหมู่บ้านสามารถเข้าถึง และใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่าง

ท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งจากการด าเนินการพบวา่ มีจุดตดิตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาน

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน   ๑๗,๒๓๓  จุด  กระจายตัว

อยู่ในพืน้ท่ีป่าไม้ในเขตความรับผิดชอบของ  ๔,๔๘๘  ต าบล  โดยในการขออนุญาตเข้าท า

ประโยชน์ในเขตป่า  ต้องมีความเห็นของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการ

พิจารณาอนุญาตของกรมป่าไม้  อ าเภอจึงได้แจ้งใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีมีพืน้ท่ี    

 



๑๒ 

 

ท่ีส านักงาน กสทช. จะขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพืน้ท่ีป่า  ซึ่งอ าเภอบ าเหน็จณรงค์   

มี  ๒ แหง่ คือ ต าบลบ้านเพชร  และต าบลบ้านชวน  

- ในวันนี ้  เพื่อใหก้ารด าเนินการขออนุญาตติดตัง้จุดใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน

พืน้ท่ี  เพื่อประกอบการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ จึงขอความเห็นของสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านเพชร ได้ให้ความเห็นต่อการด าเนินโครงการดังกล่าว และเมื่อผลเป็นอย่างไร 

ก็จะได้แจ้งความเห็นของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรใหส้ านักงาน กสทช. ได้รับ

ทราบต่อไป  เพื่อการน าข้อมูลไปประกอบการขออนุญาตให้กรมป่าไม้ 
 

นายศุภชัย  ชาญวิจิตร         -  ขอน าเรียนชีแ้จงเพิม่เติม       ในเรื่องของโครงการจัดใหม้ีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและ  

เลขานุการสภาฯ                        บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพืน้ท่ีชายขอบ ของ กสทช. ท่ีขออนุญาต ซึ่งอ าเภอบ าเหน็จ 

ณรงค์ มี ๒  ต าบล คือต าบลบ้านเพชร และต าบลบ้านชวน  ท่ีทาง กสทช. ได้ด าเนินการแจ้ง

ขออนุญาต และเนื่องจากในสภาพืน้ท่ีปัจจุบันภายในเขตต าบลบ้านเพชรเราไม่มพีืน้ท่ีป่าแล้ว  

ซึ่งตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔  ได้ก าหนดไว้ว่าพืน้ท่ีใดก็ตามท่ีไม่มเีอกสารสิทธิ์ใหถ้ือวา่

พืน้ท่ีนัน้เป็นพืน้ท่ีป่า การกระท ากิจกรรมใดๆ ในบริเวณนั้น จะต้องด าเนินการขออนุญาตจาก

กรมป่าไม้  ซึ่งตามระเบียบแล้วก็จะต้องด าเนินการขออนุญาต  จึงขอน าเรียนใหท่้านสมาชิก

สภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ 
 

นายวัชพงษ์    เชื่อมขุนทด           -ถามท่ีประขุมวา่  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความเห็นในเรื่องนีอ้ย่างไร หรือมีข้อสงสัย 

ประธานสภาฯ     ท่ีจะสอบถาม ขอเชิญครับ 

 

นายไพศาล   ไทยประสงค์           -เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภา อบต.     คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗                   ทุกทา่น ในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพืน้ท่ีป่า  ผมมีความเห็นว่า ก่อนท่ีจะให้สภา    

ลงมติให้ความเห็นชอบนั้น ก็อยากจะทราบข้อมูลว่าต าแหนง่จุดท่ีจะติดตัง้ในเขตพืน้ท่ีต าบล

บ้านเพชร ท่ีแนช่ัดวา่อยู่ตรงจุดไหน อยู่ใกล้กับเขตชุมชนหรือไม่  ประชาชนในเขตพืน้ท่ีจะ

ได้รับผลกระทบจากระบบคลื่นสัญญาณรบกวนหรือไม่  และส าหรับความคิดเห็นในเรื่องของ

การด าเนินโครงการนี ้ โดยรวมแล้วถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างย่ิงส าหรับประชาชนในท้องท่ี 

เนื่องจากปัจจุบันระบบการติดตอ่สื่อสารถือว่าเป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็นส าหรับประชาชนในการ

ท่ีจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์        -ขอชีแ้จงเพิ่มเตมิในส่วนนี ้ตามท่ีท่านสมาชิกสภา หมู่ท่ี ๗     ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  

นายก อบต.                              เรื่องนี ้ ในการด าเนินการโครงการดังกล่าวนี ้      ทาง กสทช.  ได้ด าเนินการขออนุญาตเข้า 

ด าเนินการจากกรมป่าไม้เรียบร้อยแล้ว แต่ทางกรมป่าไม้ได้แจ้งให ้ กสทช. ได้แจง้เอกสาร

หลักฐานการพิจารณาขอความเห็นชอบของสภาฯ  ท้องถิ่น คือสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเพชร  ในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพืน้ท่ีป่า วา่ทางสภาท้องถิ่นจะให้

ความเห็นชอบ หรือใหค้วามยินยอมหรือไม่  ในวันนี้จึงขอความเห็นชอบจากสภา เพื่อท่ีจะได้

แจ้งส่งเอกสารการพิจารณาในเรื่องนี ้ ใหก้ับ กสทช. ได้ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

และในส่วนของการอนุญาตให้ กสทช. เข้าด าเนินการตามโครงการดังกล่าว วา่ได้หรือไม่ได้

นั้น จะเป็นอ านาจหนา้ท่ีของกรมป่าไม้ท่ีจะเป็นผู้อนุญาต และการระบุต าแหนง่ท่ีแนช่ัดนั้น

ตอนนีค้งยังไม่ได้ระบุในรายละเอียดว่าจะด าเนินการตรงจุดไหน  



๑๓ 

 

นายศุภชัย  ชาญวิจิตร         -ในเรื่องของต าแหนง่พืน้ท่ี ท่ีจะด าเนินโครงการนี ้จะอยู่ในพืน้ท่ีชายขอบ และอยู่ในพืน้ท่ี       

เลขานุการสภาฯ                          อยู่ห่างไกลเพือ่ใหไ้ด้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้อย่างครอบคลุมทุกพืน้ท่ี  ส่วนหมู่บ้านท่ีอยู่ 

ในชุมชนนั้นจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของระบบการรับสัญญาณ เนื่องจากมีสัญญาณ

ครอบคลุมอยู่แล้ว  จึงมุ่งเน้นหมู่บ้านท่ีอยู่ห่างไกลเพื่อใหส้ามารถได้รับระบบสัญญาณได้

อย่างครอบคลุม และท่ัวถึงทุกชุมชน  ส่วนในเรื่องของผลกระทบท่ีจะตามมา ว่าจะมีหรือไม่

นั้น คาดว่าคงจะไม่มีหรือมีเป็นส่วนน้อย  โครงการนีน้่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับประชาชน

มากกวา่ เพราะจะท าให้ประชาชนได้มีระบบสัญญาณในการติดตอ่สื่อสารท่ีดข้ึีน  สามารถ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็วข้ึนอย่างได้ท่ัวถึง แม้จะอยู่ในพื้นท่ี ท่ีห่างไกล 
 

นายไพศาล   ไทยประสงค์           -ตามท่ีคณะผู้บริหาร ได้แจ้งชีแ้จงในส่วนของโครงการจัดใหม้ีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและ 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗                   บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพืน้ท่ีชายขอบ ของ กสทช. ท่ีขออนุญาต      ซึ่งผมก็ม ี

ความเห็นว่าโครงการนี ้ เป็นโครงการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนในพืน้ท่ีของเรา เพราะ

เนื่องจากปัจจุบันนีร้ะบบการสื่อสารนั้นมีความจ าเป็นเป็นอย่างมาก ท่ีประชาชนควรจะได้รับ

อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน        
 

นายวัชพงษ์    เชื่อมขุนทด           -ถามท่ีประชุมวา่  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความเห็นในเรื่องนีอ้ย่างไร หรือมีข้อสงสัย 

ประธานสภาฯ     ท่ีจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 

 

ที่ประชุม                                  - ไม่ม ี 
 

นายวัชพงษ์    เชื่อมขุนทด           -ถ้าไม่มีท่านใดมีความเห็นในเรื่องนีแ้ล้ว / ขอมติท่ีประชุม ในการพิจารณาขอความเห็นชอบ 

ประธานสภาฯ     ของสภาฯ  ในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพืน้ท่ีป่า ของ กสทช. 

 

ที่ประชุม                                  - มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (จ านวน  ๓๖  เสียง)  
 

ระเบียบวาระที่ ๗                       เร่ืองอื่นๆ 

 

นายวัชพงษ์    เชื่อมขุนทด           -ในญัตตอ่ืินๆ  นีม้ีท่านใดมีเรื่องท่ีจะแจ้งใหท่ี้ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ   
 

นางอักษราภัคร์  พงษ์สุวรรณ -ขอแจ้งประชาสัมพันธจ์ากกองสวัสดกิารสังคมฯ  เรื่องการข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ ส าหรับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง   ท่านสมาชิกสภา อบต.บ้านเพชร  ท่ีมีอายุครบ  ๖๐ ปี และเคยมาข้ึนทะเบียนไวแ้ล้ว   

เนื่องจากในตอนนีส้ิทธใินการข้ึนทะเบียนนั้นหมดลงแล้ว จึงขอแจ้งใหท่้านมาข้ึนทะเบียนใหม ่ 

เพื่อท่ีว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  อบต.บ้านเพชร เรายังไม่ได้มีการเลือกตั้ง  ท่านสมาชิกก็

จะสามารถได้รับสิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่อง  แต่ถ้าท่านไม่ข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุไวก้็อาจจะท าใหท่้าน

เสียสิทธิ์ในส่วนนี ้  ซึ่งในการมาข้ึนทะเบียนนั้นใหน้ าเอกสาร  ได้แก่  ส าเนาทะเบียนบ้าน  

ส าเนาบัตรประชาชน  และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  น ามาย่ืนได้ท่ีกองสวัสดกิารสังคม 

อบต.บ้านเพชร  และส าหรับปีนี้ ผู้ท่ีเกิดตั้งแต่วันท่ี  ๒ กันยายน ๒๕๐๔ – วันท่ี ๑ กันยายน 

๒๕๐๕ มีสทิธม์าย่ืนทะเบียนได้  ณ  ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันท่ี ๑ กันยายน  ๒๕๖๔  



๑๔ 

 

จึงขอประชาสัมพันธใ์หทุ้กทา่นได้รับทราบ และประชาสัมพันธใ์หป้ระชาชนในหมู่บ้านของ

ท่านได้รับทราบต่อไป 
 

นายศุภชัย  ชาญวิจิตร         -ด้วย อบต.บ้านเพชรโดยความร่วมมือกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ      ได้มีโครงการ  

เลขานุการสภาฯ                        ในการออกท าหมันใหก้ับสุนัขและแมวในเขตพืน้ท่ีของเรา      โดยได้มีการประชุมร่วมกับผู้น า 

หมู่บ้านหนองแวง ท้ัง ๖ หมู่บ้าน  ในการประชาสัมพันธใ์หก้ับเจ้าของสุนัขและแมวท่ีตอ้งการ

จะน าสุนัขและแมวของตนมาท าหมัน         ซึ่งตอนนีจ้ านวนยอดของสุนัขและแมวท่ีได้แจ้ง

มายังไม่ครบ ตามจ านวนเป้าหมายท่ีเราวางไว ้ จึงขอประชาสัมพันธถ์ึงท่านสมาชิกสภาฯ    

บ้านหนองแวงท้ัง ๖ หมู่บ้าน ได้ช่วยประชาสัมพันธเ์พิม่เติม ไปยังผู้ท่ีมีความสนใจท่ีจะน าสุนัข

และแมวมาท าหมัน  เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวต่อไป  
 

นายเงิน  เทียวประสงค์  -กองช่างขอน าเรียนชีแ้จงถึงท่านสมาชิก ในส่วนของการย่ืนเรื่อง หรือส่งเรื่องเข้ามาท่ี 

ผู้อ านวยการกองช่าง  อบต. เกี่ยวกับ การขอความอนุเคราะห์ ในการซ่อมแซมถนน เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก 

พายุโนอึล  ซึ่งท าใหถ้นนเส้นทางต่างๆ ได้รับความเสียหาย ในส่วนนี้ทางกองช่างก็ได้มีการ

ประสานกับงานแผน และเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ  เพื่อด าเนินการใหค้วามช่วยเหลอื โดยได้

ด าเนินการซ่อมแซมไปแล้วบางเส้นทาง  ได้แก่ หมู่ท่ี ๑๗ และหมู่ท่ี ๒๓ และเส้นหนองบัว   

ชะโลง หมู่ท่ี ๑๙  ก็ได้ด าเนินการหาผู้รับจ้างแล้ว ซึ่งคงจะได้เข้าไปด าเนินการซ่อมแซมให้

เร็วๆ นี ้  และในส่วนของเส้นทางท่ียังไม่ได้เข้าไปด าเนินการ ซึ่งก็มีท่านสมาชิกได้เข้ามา

สอบถามวา่จะมีการด าเนินการเมื่อไรนั้น  ขอชีแ้จงวา่กองช่างจะน าเข้าแผนพัฒนาในปี 

๒๕๖๔  เพื่อขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี ๒๕๖๔  ซึ่งจะต้องขอใหส้ภาฯ พิจารณา

ใหค้วามเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมก่อน  เมื่อสภาเห็นชอบแล้ว จึงจะสามารถน า

งบประมาณมาด าเนินการได้   นี่คือกระบวนการในการด าเนินการซึ่งจะต้องเป็นไปตาม

ข้ันตอนตามท่ีได้อธบิายในข้ันตน้นี ้ จึงขอน าเรียนใหทุ้กทา่นได้รับทราบ 
 

นายไพศาล   ไทยประสงค์           -ประเด็นท่ีจะน าเรียนในวันนี ้คือ เรื่องปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน  เนื่องจากปัญหาท่ี 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗                   พบส่วนใหญจ่ะเป็นปัญหาในเรื่องของถนน  เส้นทางต่างๆ มีสภาพช ารุด ประชาชนไม่ไดร้ับ 

ความสะดวกจากการใช้เส้นทาง แต่ในเรื่องของการเข้าไปด าเนินการซ่อมแซม เพื่อแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนใหก้ับชาวบ้านนั้น ยังมีความล่าช้า ซึ่งก็เข้าใจเจ้าหนา้ท่ี ท่ีจะต้อง

ด าเนินการตามข้ันตอนใหถู้กต้องตามระเบียบ  แต่ปัญหาในเรื่องความล่าช้านั้นจะเห็นเป็น

ประจ า  และขอฝากว่า เมื่อได้มีการด าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแล้ว ก็อยากจะให้

ท าโครงการท่ีสามารถใช้งานได้อย่างคงทน ยาวนาน  จะได้ไม่เกิดความช ารุดเร็วและต้องมา

ซ่อมแซมกันหลายๆ ครั้ง 

-ประเด็นเรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุม โดยใหป้ระชาชนสามารถเข้ามาร่วมรับฟังการ

ประชุมได้นัน้  โดยมองวา่ถ้ามีประชาชนมากันเป็นกลุ่มบุคคล หรือมากันเป็นหมู่คณะ       

หอ้งประชุมสภา อบต.ของเรา น่าจะไม่เพียงพอส าหรับประชาชนท่ีจะเข้าร่วมรับฟังได ้ 

เนื่องจากสภาพหอ้งประชุมสภาของเรา มีความคับแคบ ซึ่งเกรงวา่จะไม่เพียงพอต่อประชาชน

ท่ีจะมาร่วมรับฟังการประชุมสภาได้อย่างท่ัวถึง 

 

 



๑๕ 
 

นายไพศาล   ไทยประสงค์           -ประเด็นเรื่องของการใช้รถฉุกเฉิน ของ อบต. อยากทราบวา่ปัจจุบันมีระเบียบ หรือ 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗                   หลักเกณฑ์การใชร้ถอย่างไรบ้าง  เนื่องจากยังมีท่านสมาชิกสภา อบต.หลายๆท่านท่ียังไม่ 

ทราบในรายละเอียดของเรื่องนี้ 

-ประเด็นเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนฯ  จะเห็นได้วา่ผลการด าเนินการเมื่อเทียบเป็น

เปอร์เซ็นแล้วนั้นต่ าลง  เนื่องจากการเกิดโรคระบาดของเชือ้ โควดิ 19 นั้น โดยมองวา่ในส่วน

ของงานโครงสร้างท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมหรือการรวมกันของคนจ านวนมาก ก็อยากจะ

ใหม้ีการด าเนินการทุกโครงการ  เนื่องจากเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นต่อประชาชนและเป็นความ

ต้องการของประชาชนในชุมชน 

-เรื่องของการจัดการเลือกตั้งของท้องถิ่น  อยากทราบว่าจะอยู่ในห้วงเวลาใด ท่ีจะมีการ

เลือกตั้ง 
 

นายศุภชัย  ชาญวิจิตร         -ขอชีแ้จงท่านสมาชิก สภา หมู่ท่ี ๗ ในเรื่อง ระเบียบการใหป้ระชาชนเข้าฟังการประชุมสภา  

เลขานุการสภาฯ                        อบต. บ้านเพชร ตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามมานั้น   ซึ่งในการขอเข้าร่วมรับฟังการประชุม 

สภานั้น ประชาชนท่ีจะขอเข้าร่วมรับฟังการประชุม จะต้องย่ืนค าขออนุญาตเข้าร่วมรับฟัง 

ตามแบบท่ีทางสภา ฯ เตรียมไว ้ซึ่งจะต้องมาย่ืนขอล่วงหนา้ก่อนวันประชุมอย่างน้อย  ๑  วัน  

ในส่วนของจ านวนผู้เข้าร่วมรับฟัง ถ้ามีประชาชนเป็นจ านวนมาก  อาจจะมีการใหส้่งเป็น

ตัวแทนเข้าร่วมรับฟัง  ตามท่ีจ านวนท่ีประธานสภาฯจะเป็นผู้อนุญาตใหเ้ข้ามา  ส่วน

ประชาชนท่ีเหลอืก็จะต้องรับฟังท่ีดา้นนอกห้องประชุม ท่ีได้จัดเตรียมไว ้  ซึ่งไม่จ าเป็นท่ี

จะต้องเข้ามาเข้าร่วมรับฟังกันทุกคน ในส่วนของหอ้งประชุมนั้นเพียงพอส าหรับการประชุม 

-ประเด็นเร่ืองรถกู้ชีพ กู้ภัย ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของรถกู้ภัยนัน้  ใช้ส าหรับในกรณีท่ีมีเหตุ

ฉุกเฉิน  เช่น กรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน  หรืออุบัติเหตุท่ีเกิดขึน้ภายในพืน้ท่ีต าบลบ้านเพชร   

โดยการแจ้งเหตุผ่านงานป้องกันฯ  ในการเข้าช่วยเหลอืผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อน าส่งโรงพยาล  

ส่วนในกรณีท่ีน าไปใช้ในการรับศพนั้น เป็นส่วนท่ีเพิม่เติมเข้ามา  ซึ่งก็จะขอใหใ้ช้ เฉพาะใน

กรณีรับศพจากโรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์  โรงพยาบาลชัยภูมิ และโรงพยาบาลมหาราช 

จังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น   ซึ่งทาง อบต. ก็จะอนุโลมใหใ้ช้ในส่วนนี ้  เนื่องจากการใช้รถ

กู้ภัย ถ้าออกนอกพืน้ท่ี เพื่อไปจังหวัดต่างๆ ท่ีอยู่ห่างไกลนั้น จะถือวา่อยู่นอกอ านาจหนา้ท่ี

ของ อบต.  และในการเดินทางออกนอกพืน้ท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบก็คงจะรับผิดชอบไม่ไหว   

เพราะถ้าเกิดเหตุอะไรข้ึนมาระหว่างเดินทาง จะท าใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ตามมา ซึง่ผิด

วัตถุประสงค์ของการใช้รถ  และในการใช้รถในการรับคนป่วยในพืน้ท่ี ก็จะต้องเป็นคนป่วย

ฉุกเฉินเท่านั้น ในส่วนของคนป่วยท่ีตอ้งเดินทางไปพบแพทย์ตามนัด และได้มาขอใช้รถกู้ชพี

ของ อบต. เพื่อไปใช้ รับ – ส่ง คนป่วยนั้น ไม่สามารถท าตามท่ีขอใช้รถได้  จึงขอน าเรียนให้

ทุกทา่นได้รับทราบต่อไป 
 

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์         -ขอเพิ่มเตมิในเรื่องของการใช้รถกูช้ีพ กู้ภัย  ซึ่งการใชร้ถกู้ชพี กู้ภัยนั้น ในระเบียบไม่ได้ระบุ 

 นายก อบต.                              ในเรื่องของการใช้ในการรับ – ส่ง ศพ  อ านาจหนา้ท่ีในการใช้รถจะต้องอยู่ภายในเขตพืน้ท่ี 

จังหวัดเท่านั้น  ซึ่งของเราก็คือภายในพื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ  และการใช้รถกู้ชพี กู้ภัยนั้น   ทาง 

อบต.บ้านเพชร ได้มีการอนุโลมใหใ้ช้ในการรับ – ส่ง ผู้ป่วย  หรือใช้ในการรับศพ ข้ามเขต 

 



๑๖ 

 

จังหวัดได้เฉพาะจังหวัดท่ีอยู่เขตพืน้ท่ีตดิกันเท่านั้น  คือจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดเดียว     

ซึ่งก็อยู่ท่ีดุลยพินจิของผู้บริหารท่ีจะอนุมัติ หรืออนุญาตเท่านั้น 
 

นายศุภชัย  ชาญวิจิตร         -ในเรื่องของการท างานโครงการต่างๆ  ขอฝากถึงท่านสมาชิกสภาฯ ทุกทา่น  ได้เห็นใจ 

เลขานุการสภาฯ                        เจ้าหนา้ท่ีผู้ปฏิบัติงานด้วย  งานบางอย่างตามท่ีท่านอยากจะให ้อบต.มีการด าเนินการอย่าง 

รวดเร็วทันใจตามท่ีท่านต้องการนั้น   ซึ่งในการด าเนินการจริงนั้น จะต้องเป็นไปตามข้ันตอน 

ตามระเบียบการปฏิบัติของทางราชการ  ซึ่งในบางครั้งงบประมาณพร้อมแล้ว  และการ

ด าเนินการได้เสร็จสิน้ตามกระบวนการทุกอย่างแล้ว แต่พอลงพืน้ท่ีเพื่อจะเข้าด าเนินการตาม

โครงการก็ไม่สามารถที่จะด าเนินการได้ เนื่องจากเกิดเงื่อนไขต่างๆ  เช่น เจ้าของพืน้ท่ี

ข้างเคียงไม่ยินยอมใหท้ า  เป็นต้น  จึงอยากจะขอให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจและเห็นใจเจ้าหนา้ท่ี

ในจุดนีด้้วย ท้ังนี้ทางคณะผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ อยากจะท าทุกอย่างใหอ้อกมาดีท่ีสุด    

ใหป้ระชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด 

        

นายสมุย   อาบสุวรรณ์         -เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภา อบต.     คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒๐                   ประชุมทุกทา่น ในญัตตอ่ืินๆนี้  อยากจะสอบถาม    ติดตามโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน 

สายสุรนารายณ์  - ศาลาประชาธิปไตย ซึ่งถนนช ารุดเป็นหลุม เป็นบ่อ และได้ส่งเรื่องมาเข้า

แผนของ อบต.เรียบร้อยแล้ว จึงขอสอบถามติดตามโครงการนีว้า่จะมีการด าเนินการเมื่อไร 
 

นายวัชพงษ์    เชื่อมขุนทด           -ในเรื่องของโครงการตามท่ีท่านสมาชิก หมู่ท่ี ๒๐ได้สอบถามมานั้น ผอ.กองช่างได้ชีแ้จงแล้ว 

ประธานสภาฯ      ตั้งแต่ตอนต้นแล้ว และขอฝากถึงท่านสมาชิกสภาทุกทา่น  ได้ช่วยกันติดตามโครงการของ 

หมู่บ้านของท่านด้วย  และก็เห็นใจในส่วนงานของกองช่าง  เนื่องจากมีโครงการท่ีจะต้อง

ด าเนินการเป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจจะดูได้ไม่ท่ัวถึงวา่ตรงจุดไหนท่ีมีความเสียหายมาก  หรือ

เสียหายน้อย ในการท่ีจะเข้าไปแก้ไขปัญหาก่อน หรือหลัง ก็อยากจะฝากใหทุ้กทา่นได้ช่วย

ติดตามดู และเข้ามาประสานกับทางกองช่างใหร้ับทราบเพื่อการแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้นต่อไป 
 

นางไพวรินทร ์ ค าหงษา        -ด้วยส านักปลัด มีเรื่องแจ้ง เรื่องแรก คือ การเกิดโรคระบาดโควดิ 19  เนื่องจากได้เกิดการ 

หัวหน้าส านักปลัด                       ระบาดระลอกใหม่  และผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ    ได้แจ้งมาตรการในการป้องกัน  

โดยเฉพาะการสวมหนา้กากอนามัย ในสถานท่ี ท่ีมีการชุมนุมของคนจ านวนมาก  เช่น การ

ประชุมในวันนี ้ และท่านใดท่ีก าลังป่วยก็ควรจะสวมหนา้กากอนามัย  การล้างมือบ่อยๆ และ

มีสุขอนามัยท่ีด ี ก็ขอฝากใหทุ้กท่านได้ตระหนักในส่วนนี้  และขอฝากใหทุ้กท่านได้ช่วย

ประชาสัมพันธถ์ึงประชาชนในหมู่บ้านของท่านได้ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการนี้     

-เรื่องท่ีสอง เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ฝากใหท้้องถิ่นประชาสัมพันธถ์ึง

ประชาชนอย่างเคร่งครัด เนื่องจากช่วงนีเ้ป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยว และเป็นช่วงฤดูหนาว อากาศ

แหง้ ซึ่งจะพบเห็นในเรื่องของการเผาตอซังข้าว การเผาอ้อย  การเผาขยะ  และเพื่อเป็นการ

ป้องกันการเกิดเหตุร าคาญ  การเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทางจังหวัด  จึงได้แจ้งใหท้้องถิ่น

ประชาสัมพันธใ์หป้ระชาชนยุติการเผาตอซังข้าว  เผาวัชพืช ในพืน้ท่ีท าการเกษตร  ในช่วง

เดือนธันวาคม  ๒๕๖๓  ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๔ เพื่อลดปัญหาหมอกควัน และปัญหา 

 



๑๗ 

 

อัคคีภัยท่ีจะเกิดขึน้  ในส่วนนี้ อบต.บ้านเพชร ได้จัดท าประกาศ เรื่องของการก าหนดพืน้ท่ี

เหตุร าคาญ  ลงนามโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  โดยได้มีบทก าหนดโทษ 

ส าหรับผู้ท่ีท าการเผา  ตามอ านาจหน้าท่ีของนายก อบต. โดยได้ยึดตามระเบียบ พ.ร.บ.

สาธารณสุข ฉบับท่ี ๓  พ.ศ. ๒๕๖๐  ผู้ใดที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ อบต.บ้านเพชร 

จะมีโทษจ าคุกไม่เกิน  ๓  เดือน   หรือปรับไม่เกิน  ๒๕,๐๐๐ บาท  จึงขอประชาสัมพันธใ์ห้

ทุกทา่นได้รับทราบ และช่วยประสัมพันธใ์หป้ระชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบต่อไป 
 

นายพงศ์พิษณุ  อาบสุวรรณ์         -ขอน าเรียนปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหาร  เกี่ยวกับการด าเนินโครงการต่างๆ เช่น ในเรื่อง 

รองประธานสภาฯ                      ของโครงการซ่อมแซมถนน  ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่าง ได้แจ้งต่อท่ีประชุมวา่ถ้าหมู่บ้านใด 

ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของถนน ก็ใหส้่งโครงการเพื่อน าเข้าข้อบัญญัตฯิ  และอีกส่วน

หนึ่งก็ใหร้อจ่ายขาดเงินสะสม  ซึ่งผมมองวา่ปัญหาของแต่ละหมู่บ้านก็จะไม่เหมือนกัน      

บางหมู่บ้านก็จะพบปัญหาในเรื่องของถนนเป็นหลุม เป็นบ่อเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งก็ไม่มีความ

จ าเป็นต้องน าโครงการเข้าข้อบัญญัติ  เนื่องจากต้องใช้เวลาในการด าเนินการตามข้ันตอน 

นั้นท าใหน้านเกินไป เพราะจะต้องผ่านการท าประชาคมหมู่บ้านเพื่อน าโครงการเข้าแผนฯ 

ของ อบต. กว่าจะเสร็จสิน้กระบวนการนั้นยาวนานเกินไป ท่ีจะได้รับการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อน  ผมจึงอยากเสนอวา่ ให้ทางคณะผู้บริหารได้จัดหางบประมาณ  เพื่อท่ีจะน ามาใช้

ในการซ่อมแซมถนนหลังช่วงฤดูฝน พอจะได้หรือไม ่  และในเรื่องของการซ่อมแซมถนนนั้น  

ไม่จ าเป็นต้องท าตลอดท้ังเส้นก็ได้  โดยท าเฉพาะบางจุดท่ีได้รับความเสียหาย ซึ่งเคยมี

สมาชิกบางท่านได้เคยเสนอใหน้ ารถเกรดเดอร์ไปปรับผิวจราจร เนื่องจากค่าใช้จา่ยในการ

ซ่อมแซมนั้นน่าจะน้อยกว่าการลงลูกรัง หรือลงหนิคลุก  เพราะถ้ารองบประมาณจากเงิน

จ่ายขาดเงินสะสมไปใช้ในการซ่อมแซมถนนท้ังหมดภายในเขต อบต. ท้ัง ๒๓  หมู่บ้าน นั้น

งบประมาณคงจะไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซมครับ 
   

นายธรีวัจน์  ธรรมโสภารัตน์          - เรื่องของงบประมาณในการซ่อมแซมถนน อบต.เรามีงบประมาณซึ่งเป็นงบกลาง  เพื่อใช้  

นายก อบต.                               ในกรณีฉุกเฉินอยู่แล้ว       แต่ในเรื่องของข้ันตอนท่ีจะน างบประมาณออกมาด าเนินการตาม 

โครงการนั้น จะต้องมีแบบ มีประมาณการก่อน จงึจะน างบออกมาท าได้  และตามท่ี       

ท่านสมาชิกได้สอบถามมาวา่  แล้วท าไมเมื่อก่อนนั้น เมื่อถนนเกิดการช าชุด ก็สามารถน า

งบประมาณออกไปท าได้เลย  จึงขอน าเรียนชีแ้จงวา่เมื่อก่อนนั้นในเรื่องของระเบียบต่างๆ    

ในการน าเงินงบประมาณออกไปใช้นั้น  ยังมีข้อจ ากัดและหลักเกณฑ์ตา่งๆ ยังไม่มากเท่าไร

ผู้บริหารสามารถน างบประมาณในส่วนนั้นไปใช้ได้เลยเมื่อประชาชนมีเหตุเดือดร้อน แต่ใน

ปัจจุบันนี ้ ได้มีการออกระเบียบเพิ่มเติมเข้ามาในเรื่องของการน างบประมาณออกไปใช้  ซึ่งมี

ข้ันตอนต่างๆ  โดยจะต้องมีการย่ืนค าร้องเข้ามาใหช้่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน และในการท าโครงการก็จะต้องมีแบบ มีประมาณการ  ซึ่งปัจจุบันนีไ้ด้มีการออก

ระเบียบต่างๆ มากข้ึน  เมื่อเทียบกับสมัยก่อน ในส่วนนีท้าง อบต.บ้านเพชรเรา ก็ได้มีการน า

งบกลางออกไปท าในหลายๆ โครงการแล้ว  เช่น ท่ีบ้านหนองแวง และบ้านทองค าพิง โดยน า

งบประมาณไปใช้ซ่อมแซมถนนเส้นทางท่ีใช้ในการเกษตร  ส่วนถนนเส้นท่ีเป็นหลุม เป็นบ่อ

เล็กๆ น้อยๆ ทางกองช่างก็อยากจะรวบรวมงานใหเ้ป็นเส้นเดียวกัน เพื่อท่ีจะได้แก้ไขใหเ้ป็นไป

ในงานเดียว   โดยท่ีจะได้ไม่ตอ้งท า หรือแก้ไขซ่อมแซมหลายๆ รอบ  และในการจัดท า 



๑๘ 

 

ประมาณการค่าใช้จา่ยก็ท าเป็นประมาณการตลอดท้ังสาย เพื่อท่ีจะได้น างบประมาณไปท า

ตลอดท้ังเส้นทาง  ในช่วงนีก้็อยู่ในห้วงของการของบประมาณ ปี  ๒๕๖๕  กองช่างก็มีงาน 

เร่งด่วนท่ีตอ้งด าเนินการในการของบประมาณ  และเนื่องจากมีงานเพิ่มเข้ามา แต่เจ้าหนา้ท่ี

เรามีนอ้ย ซึ่งอาจจะท าใหง้านบางอย่างมีความล่าช้าไม่ทันใจท่าน   จึงอยากใหข้อใหทุ้กท่าน

ได้เห็นใจเจ้าหนา้ท่ีกองช่างด้วย  ท้ังนี้ ทาง อบต. ก็อยากจะเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆ  ในทุกๆ 

เส้นทาง  ใหก้ับทุกท่านตามท่ีแจ้งขอมา เพื่อใหไ้ด้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงต่อไป 
 

นายพงศ์พิษณุ  อาบสุวรรณ์         -ขอสอบถามเรื่อง งบประมาณโครงการในการขยายเขตไฟฟ้า ท่ีน าเข้าข้อบัญญัตฯิ ของ   

รองประธานสภาฯ                      หมู่ท่ี ๔ ตามท่ี ผอ.กองช่าง ได้แจ้งใหท้ าประชาคมหมู่บ้านเข้ามาใหม่นัน้ ซึ่งโครงการนีไ้ด้มีอยู่ 

ในแผนของปี  ๒๕๖๒ อยู่แล้ว  เพราะเหตุใดจึงต้องใหม้ีการท าประชาคมแผนเข้ามาใหม่ 
 

นายเงิน  เทียวประสงค์  -ในส่วนของการขยายเขตไฟฟ้าของหมู่ท่ี ๔   จะเป็นงบประมาณของปี ๒๕๖๓ สายเตาปูน 

ผู้อ านวยการกองช่าง  ถึงสายหนองขาหมู  ซึ่งได้มีการขยายสายเมนไฟฟ้าเชือ่มต่อจากของเดิม    จากหมู่ท่ี ๒๒  

มาถึงหมู่ท่ี ๔ เนื่องสายนีม้ีประชากรน้อย จึงมีการขยายเขตออกไปจากเดิมออกไปเพิ่มอีก  

ทางเราจึงได้น าโครงการมาขอเพิ่มเติมแผน จึงได้แจ้งขอใหท้างหมู่บ้านได้ท าประชาคมแผน

เข้ามาเพิ่มเตมิในส่วนนี ้
 

นายสอง   ถาวรกาย          -ขอแจ้งเรื่องของไฟฟ้าส่องสวา่ง จากโรงเรียนบ้านกลอย หมู่ท่ี ๕ นั้นไม่มีสายดับ ท่ีอยู่ 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕                   ภายในโรงเรียนก็ไม่มี  จึงอยากสอบถามทางกองช่างวา่โครงการนีจ้ะต้องด าเนินการอย่างไร 

บ้างครับ 
 

นายเงิน  เทียวประสงค์  -กรณียังไมม่ีสายดับภายในหมู่บ้าน  ทางหมู่บ้านจะต้องท าประชาคมเพื่อบรรจุโครงการ 

ผู้อ านวยการกองช่าง  ไวใ้นแผน  เพื่อท่ีทาง อบต. ก็จะส่งเรื่องไปการไฟฟ้าใหอ้อกมาส ารวจประมาณการค่าใช้จา่ย  

เมื่อไฟฟ้าออกไปส ารวจแลว้ก็จะแจ้งยอดค่าใช้จา่ยมาท่ีอบต. เพื่อการน ามาใช้ในการตั้งเป็น 

งบประมาณ  
 

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด             - มีสมาชิกท่านใดท่ีจะแจ้งในญัตต ิอ่ืนๆ  อีกหรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ                            

 

ที่ประชุม                                  - ไม่มี                                              

                                   

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด            - ถ้าไม่มี  โอกาสนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   

ประธานสภาฯ                              ท่ีเข้ารว่มประชุมในวันนี ้  และขอปิดการประชุม                                  
           

          

ปดิการประชุมเวลา  ๑๓.๓๐   น. 

 

 

 

 



๑๙ 

 

 

 

 

 

            ศุภชัย    ชาญวิจติร 

                 (นายศุภชัย    ชาญวิจติร)  ผู้จดรายงานการประชุม 

                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 

 

                     พงศพ์ิษณุ    อาบสุวรรณ์ 

                                    (นายพงศพ์ิษณุ    อาบสุวรรณ์)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                              รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

  

  

  

          วัชพงษ์     เชื่อมขุนดทด    

                             (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 ๔  คร้ังที่ ๑   ประจ าป ี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 เมื่อวันอังคารที่  ๘  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   ได้รับรองรายงาน         

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

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

 

 

 

     (ลงชื่อ) 

                (นายวัชพงษ ์  เชื่อมขุนทด) 

                                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 


