
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕63 

ครั้งที่ 2/๒๕63 
วันอังคารที ่30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕63 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
-------------------------- 

 
 

                           ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑  นายจรินทร์ เดชปาน ประธานสภา อบต.  จรินทร์ เดชปาน  
๒  นายเฉลิม พรามน้อย รองประธานสภา อบต.  เฉลิม พรามน้อย  

๓  จ.อ.อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม เลขานุการสภา อบต.  อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม  
๔  นายภิญโญ มีวาสนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  ภิญโญ มีวาสนา  
๕  นายสมเกียรติ พงษ์พันธ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑  ว่าง   
๖  น.ส.พิมพ์ประไพ จงดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  พิมพ์ประไพ จงดี  
๗  นายชัยพฤกษ์ อุทารไทร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  ชัยพฤกษ์ อุทารไทร  
๘  นายนาวิน นิลพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  นาวิน นิลพันธ์  
๙  นายไพรัช สินสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  ไพรัช สินสวัสดิ ์  

๑๐  นายณรงค์ โต๊ะมิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔  ณรงค์ โต๊ะมิ  
๑๑  นางอรษา จันทรโชติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  อรษา จันทรโชติ  
๑๒  นายสังข์กร สุขกันตะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  สังข์กร สุขกันตะ  
๑๓  นายหยด กลิ่นน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖  หยด กลิ่นน้อย  
๑๔  นายไสว ปรียานนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖  ไสว ปรียานนท์  
๑๕  นายชัยรัตน์ เล็กน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  ชัยรัตน์ เล็กน้อย  
๑๖  นายอรรถพล รุ่งสว่าง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  อรรถพล รุ่งสว่าง  
๑๗  นายชุมพล คอเหลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘  ชุมพล คอเหลี่ยม  
๑๘  นายส ารวย นาคนคร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  ส ารวย นาคนคร  
๑๙  น.ส.สุวรรณ ี พูนเกตุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  สุวรรณี พูนเกตุ  

๒๐  นายศรีเพชร สุ่มอ่ า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  ว่าง  

๒๑  นายอโณทัย วงษ์ใหญ่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  ว่าง  

๒๒  นายส าฤทธิ์ ผิวขาวปลั่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑  ส าฤทธิ์ ผิวขาวปลั่ง  
๒๓  นายเสนาะ โชยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑  เสนาะ โชยา  
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                  ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสุชาติ       รุ่งเพียร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สุชาติ       รุ่งเพียร  
๒ นายสมศักดิ์     สอนขาว  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมศักดิ์     สอนขาว  
๓ นายทองมาก    รอดยิ้ม  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทองมาก    รอดยิ้ม  
๔ นายนิพนธ์       เพชรแสงสว่าง  เลขานุการนายก อบต.บางขุนไทร นิพนธ์       เพชรแสงสว่าง  
๕ นางพิชยา        พิชญดลย์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พิชยา        พิชญดลย์  
๖ นายมนู           ไข่มุกข์  ผู้อ านวยการกองช่าง มน ู          ไข่มุกข์  
๗ นายเอกธนัช     รอดยิ้ม  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เอกธนัช     รอดยิ้ม  
๘ น.ส.ธัญญ์นรี     มากช่วย  หัวหน้าส านักปลัด ธัญญ์นรี     มากช่วย  
๙ นายรุ่งอรุณ      ตู้ประดับ  วิศวกรโยธา รุ่งอรุณ      ตู้ประดับ  

๑๐ น.ส.ขวัญเรือน   โชยา  นักวิชาการพัสดุ  ขวัญเรือน   โชยา  
๑๑ น.ส.นุชจรี        สุขเกษม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นุชจรี        สุขเกษม  
๑๒ น.ส.กนกวรรณ   วันแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชี กนกวรรณ   วันแก้ว  
๑๓ น.ส.ชุติมา        บุญยืน  นักจัดการงานทั่วไป ชุติมา        บุญยืน  
๑๔ นางฐิติมา         ทับศรี  นักทรัพยากรบุคคล ฐิติมา         ทับศร ี  
๑๕ น.ส.ประทุม      นุชอ่อง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ประทุม      นุชอ่อง  
๑๖ น.ส.กุลธิดา       ราญไพร  นายช่างโยธา กุลธิดา       ราญไพร  
๑๗ น.ส.สุนันทา      ป้านสุวรรณ  นักพัฒนาชุมชน สุนันทา      ป้านสุวรรณ  
๑๘ นายจิรศักดิ์      ปรางค์ภูผา  นักการ  จิรศักดิ์      ปรางค์ภูผา  
19 นายอภิชาติ      หลินบุตร  ผู้ช่วยช่างโยธา อภิชาติ      หลินบุตร  
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 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕63  

ครั้งที ่2/๒๕63 
วันอังคารที ่30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖3 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
เลขานุการสภาฯ เรียน ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีเคารพ วันนี้เป็นการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563   

ครั้งที่ 2/2563 บัดนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประกอบกับคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมครั้งนี้ด้วย และขณะนี้ได้เวลาตามก าหนดนัดหมายในการประชุมแล้ว คือเวลา 09.30 น.          
ในการนี้ กระผมในฐานะเลขานุการสภา อบต.บางขุนไทร จึงขอเรียนเชิญ นายจรินทร์ เดชปาน
ประธานสภา อบต.บางขุนไทร ได้ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ   

ประธานสภาฯ  ขอบคุณเลขานุการสภา อบต.และขอสวัสดีทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
2563 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น มาเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้วผมขอต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมสภา อบต.บางขุนไทรทุกท่าน ที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง     
ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.บางขุนไทร และขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ ส าหรับในวันนี้ไม่มีเรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม   
ที่ประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย ที่ 2                                    

ประจ าปี ๒๕63 ครั้งที่ 1/๒๕63 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕63 ว่าจะมีผู้ใดขอแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ฉบับนี้หรือไม่ หลังจากนั้นจะขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม ได้ร่วมกันตรวจสอบ บันทึกรายงาน การประชุม สภา อบต. ครั้งที่แล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงและไดม้ีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/๒๕63 
เมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕63   

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  ประธานสภาฯ ๓.๑ ญัตติเรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขอเชิญนายก  

อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
นายก อบต.          ด้วย อบต.บางขุนไทร มีความประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

เนื่องจากมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ใช้ในราชการเพ่ิมเติม  เพ่ือให้การปฏิบัติ งาน
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน  แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไว้ จึงขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือด าเนิน การจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ ใช้ในราชการ  
รายละเอียดดังนี้   
โอนเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 475,000.-บาท แยกเป็น 
1. ส ำนักงำนปลัด ขอโอนเพิ่ม  เป็นเงิน 464,000.-บาท           
ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป   
งบลงทุน  
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หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
- เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย (เพิ่มเติม) โอนเพิ่ม เป็นเงิน 464,000.-บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย จ านวน 8 ชุด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นเครื่องรับ ยูเอชเอฟ ( UHF) 420.200 เมกกะเฮิร์ตซ  (MHz) มีซีลยางกันน้ าได้ มีขั้วติดแท่นเป็น

โลหะชุบกันสนิมภายในเครื่องเดียวกัน ประกอบด้วย 
- ชุดรับสัญญาณ ยูเอชเอฟ (UHF) 420.200 เมกกะเฮิร์ตซ (MHz) 
- ชุดภาคขยาย ดิจิตอล คลาสดี (Digital Class D) 100 วัตต์ (w) อาร์เอ็มเอส (RMS) 

  - ชุดจ่ายไฟ มีช่องเลือกต่อไฟ เอซี (AC) 220 โวลต์ (V) แบตเตอรี่,โซล่าเซลล์ (Battery, Solar Cell) 
- เสาอากาศรับสัญญาณยากิ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 อี (E) พร้อมสายอากาศ ชนิด อาร์จี (RG)-58 
- ล าโพงฮอร์น ก าลังขับไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ 
- อุปกรณ์เบรกเกอร์, สายไฟ และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ตั้งตามราคาท้องตลาดทั่วไปเนื่องจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์   

              เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) หน้าที่ 3 ล าดับที่ 1 
2. กองคลัง ขอโอนเพิ่ม  เป็นเงิน 11,000.-บาท           
ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารงานคลัง   
งบลงทุน    
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน โอนเพิ่ม เป็นเงิน 11,000.-บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ส าหรับจัดเก็บเอกสาร โดยมีคุณลักษณะลักษณะ

ดังนี้ 
1. มีมือจับชนิดบิด 
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
   ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

 

                          โอนลด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 475,000.-บาท แยกเป็น  
1. ส านักงานปลัด ขอโอนลด เป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 464,000.- บาท ตามรายการดังนี้ 
ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา อบต.รองประธานสภา อบต.สมาชิกสภา อบต.   
และเลขานุการสภา อบต.งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,232,000.-บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
เป็นเงิน 1,350,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 882,000.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้    
เป็นเงิน 427,600.-บาท คงเหลืองบประมาณ เป็นเงิน 454,400.-บาท  
งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย  
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ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

   โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ในการป้องกันการทุจริต งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000.-บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 30,000.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน 30,000.-บาท  ไม่มี
งบประมาณเหลือจ่าย 
งบลงทุน    
หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย จ านวน 8 ชุด งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 
220,000.- บาท โอนเพิ่ม (ครั้งที่ 2) อนุมัติเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 244,000.-บาท 
รวมงบประมาณตั้งจ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น 464,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว เป็นเงิน 457,600.-บาท 
งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 6,400.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน 6,400.-บาท ไม่มีงบประมาณ   
เหลือจ่าย 
2. กองคลัง ขอโอนลด เป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 11,000.-บาท ตามรายการดังนี้ 
ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน    
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
เครื่องพิมพ์เช็ค 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000.-บาท ยังไม่มี
การเบิกจ่าย ขอโอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน 11,000.-บาท คงเหลืองบประมาณตั้งจ่าย จ านวน 
19,000.-บาท    

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓) พ.ศ.2543 หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ      
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น  เพื่อให้การ
พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯก าหนด จึง ขอให้ที่
ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
จ านวนเงิน 475,000.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่าน
แล้ว 

ประธานสภาฯ   ตามท่ี นายก อบต.บางขุนไทรได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ ก็ ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร          
ได้ร่วมกันพิจารณา เพ่ือโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวนเงินทั้งสิ้น 
475,000.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หลังจากนั้นจะขอมติจากท่ีประชุม 

ที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการสภา อบต.ได้ตรวจสอบสมาชิกสภา อบต.ที่อยู่ในที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 19 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม และ ได้ร่วมกันพิจารณา โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีการซักถาม เพ่ิมเติม และตอบข้อซักถามกันพอสมควรที่ประชุม สภา 
อบต.บางขุนไทร จึงมีมตใิห้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วงเงินงบประมาณอนุมัติ เป็นเงิน 475,0000.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  จ านวน 18เสียง 
และงดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  
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  ประธานสภาฯ ๓.2 ญัตติเรื่องการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

2563 ขอเชิญนายก อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
นายก อบต.          ด้วย อบต.บางขุนไทร มีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้เกิดความ

เหมาะสมและเกิดความประหยัดคุ้มค่าแก่ทางราชการ โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด ดังนี้ 
รายละเอียดเดิม 
ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน    
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   

    ผ้ำม่ำนพร้อมอุปกรณ์ งบประมาณตั้งจ่าย เป็นเงิน 30,000.-บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับติดตั้งภายในอาคารส านักงาน อบต.บางขุนไทร  

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
1. ผ้าม่านหน้าต่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.30 x 1.70 เมตร จ านวน 12 ชุด  

 2. ผ้าม่านประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 4.27 x 3.07 เมตร จ านวน 2 ชุด  
 3. ผ้าม่านประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 3.27 x 3.07 เมตร จ านวน 2 ชุด  
 4. เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ 100 % สามารถกันแดดได้และไม่เก็บฝุ่น  

    ตั้งตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษซึ่งไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน    
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   
ผ้ำม่ำนพร้อมอุปกรณ์  งบประมาณตั้งจ่าย เป็นเงิน 30,000.-บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าผ้าม่านหน้าต่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.30 x 1.70 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จ านวน   
6 ชุด ส าหรับติดตั้งภายในอาคารส านักงาน อบต.บางขุนไทร  
   ตั้งตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษซึ่งไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓) พ.ศ.2543 หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ      

ข้อ ๒9 การ แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
ดังนั้น  เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯที่ก าหนด จึง ขอให้ที่ประชุมสภา  อบต. บางขุนไทร          
ได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประ จ าปีงบประมาณ  ๒๕๖3 เป็นเงิน 
30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ   ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณา การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวนเงิน 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ตามท่ีนายก อบต.
บางขุนไทรได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ หลังจากนั้นจะขอมติจากท่ีประชุม 
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ที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการสภา อบต.ได้ตรวจสอบสมาชิกสภา อบต.ที่อยู่ในที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 19 คน ถือว่าครบองค์ประชุม และได้ร่วมกันพิจารณาการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีการซักถาม เพ่ิมเติม และตอบข้อซักถามกัน
พอสมควร  ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร จึงมีมติ ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวนเงิน 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
จ านวน 18 เสียง และงดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.หรือผู้ใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  หรือจะซักถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผม        

ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมสภา  อบต.
บางขุนไทร ในวันนี้ขอปิดการประชุม 

 เริ่มประชุมเวลา 11.09 น.     
 

                   (ลงชื่อ) จ.อ.อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม ผู้จดรายงานการประชุม 
                                      (อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม) 
                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
 
     คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
      (ลงชื่อ)      ชุมพล คอเหลี่ยม     กรรมการ   
                  (นายชุมพล คอเหลี่ยม) 
 
      (ลงชื่อ)       ส ารวย นาคนคร     กรรมการ  
                  (นายส ารวย นาคนคร) 
  

   (ลงชื่อ)       อรษา จันทรโชติ     กรรมการ              
           (นางอรษา  จันทรโชติ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                        (ลงชื่อ)   จรินทร์ เดชปาน  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                 (นายจรินทร์  เดชปาน) 
                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

 
 -  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที ่      เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ได้มีมติรับรองบันทึกรายงาน  
   การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประชุมเมื่อวันที่  
   ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ฉบับนี้) เรียบร้อยแล้ว 
 

                         (ลงชื่อ)  จรินทร์ เดชปาน   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(นายจรินทร์  เดชปาน) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

 



เอกสารประกอบการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2563 
ครั้งที่ 2/2563 

วันศุกร์ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

-------------------- 
  ๓.๑ ญัตติเรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563  

โอนเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 475,000.-บาท แยกเป็น 
  1. ส ำนักงำนปลัด ขอโอนเพิ่ม  เป็นเงิน 464,000.-บาท           

ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป   
งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
- เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย (เพิ่มเติม) โอนเพิ่ม เป็นเงิน 464,000.-บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย จ านวน 8 ชุด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นเครื่องรับ ยูเอชเอฟ ( UHF) 420.200 เมกกะเฮิร์ตซ  (MHz) มีซีลยางกันน้ าได้ มีขั้วติดแท่นเป็นโลหะชุบกันสนิม

ภายในเครื่องเดียวกัน ประกอบด้วย 
- ชุดรับสัญญาณ ยูเอชเอฟ (UHF) 420.200 เมกกะเฮิร์ตซ (MHz) 
- ชุดภาคขยาย ดิจิตอล คลาสดี (Digital Class D) 100 วัตต์ (w) อาร์เอ็มเอส (RMS) 

      - ชุดจ่ายไฟ มีช่องเลือกต่อไฟ เอซี (AC) 220 โวลต์ (V) แบตเตอรี่,โซล่าเซลล์ (Battery, Solar Cell) 
- เสาอากาศรับสัญญาณยากิ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 อี (E) พร้อมสายอากาศ ชนิด อาร์จี (RG)-58 
- ล าโพงฮอร์น ก าลังขับไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ 
- อุปกรณ์เบรกเกอร์, สายไฟ และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ตั้งตามราคาท้องตลาดทั่วไปเนื่องจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) หน้าที่ 3 ล าดับที่ 1 
2. กองคลัง ขอโอนเพิ่ม  เป็นเงิน 11,000.-บาท           
ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารงานคลัง   
งบลงทุน    
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน โอนเพิ่ม เป็นเงิน 11,000.-บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ส าหรับจัดเก็บเอกสาร โดยมีคุณลักษณะลักษณะดังนี้ 
1. มีมือจับชนิดบิด 
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  

  ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

      โอนลด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 475,000.-บาท แยกเป็น  
1. ส านักงานปลัด ขอโอนลด เป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 464,000.- บาท ตามรายการดังนี้ 
ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร  



- 2 - 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา อบต.รองประธานสภา อบต.สมาชิกสภา อบต.และเลขานุการสภา 
อบต.งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,232,000.-บาท เบิกจ่ายไปแล้ว เป็นเงิน 1,350,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือ เป็นเงิน 882,000.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน 427,600.-บาท คงเหลืองบประมาณ เป็นเงิน 
454,400.-บาท  

งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย  
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการ

ทุจริต งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000.-บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 30,000.-
บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน 30,000.-บาท  ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 

งบลงทุน    
                หมวดค่าครุภณัฑ์   
                ประเภท ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
                  เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย จ านวน 8 ชุด งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 220,000.- 
บาท โอนเพิ่ม (ครั้งที่ 2) อนุมัติเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 244,000.-บาท รวมงบประมาณตั้งจ่าย เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 464,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว เป็นเงิน 457,600.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 6,400.-บาท ขอโอนลดครั้ง
นี้ เป็นเงิน 6,400.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 

2. กองคลัง ขอโอนลด เป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 11,000.-บาท ตามรายการดังนี้ 
ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน    
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
เครื่องพิมพ์เช็ค 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000.-บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย     

ขอโอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน 11,000.-บาท คงเหลืองบประมาณตั้งจ่าย จ านวน 19,000.-บาท    
๓.2 ญัตติเรื่องการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563  

รายละเอียดเดิม 
ผ้ำม่ำนพร้อมอุปกรณ์ งบประมาณตั้งจ่าย เป็นเงิน 30,000.-บาท  

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งภายในอาคารส านักงาน อบต.บางขุนไทรโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
 1. ผ้าม่านหน้าต่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.30 x 1.70 เมตร จ านวน 12 ชุด  
 2. ผ้าม่านประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 4.27 x 3.07 เมตร จ านวน 2 ชุด  

  3. ผ้าม่านประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 3.27 x 3.07 เมตร จ านวน 2 ชุด  
 4. เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ 100 % สามารถกันแดดได้และไม่เก็บฝุ่น  

ตั้งตามราคาท้องตลาดทั่วไปเนื่องจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
ผ้ำม่ำนพร้อมอุปกรณ์  งบประมาณตั้งจ่าย เป็นเงิน 30,000.-บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าผ้าม่านหน้าต่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.30 x1.70 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 6 ชุด ส าหรับ

ติดตั้งภายในอาคารส านักงาน อบต.บางขุนไทร  


