
(ส าเนา) 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๖3 
ครั้งที ่๒/๒๕๖3  

วันที ่25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖3     
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร  

--------------------------- 
 

                          ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑  นายจรินทร์ เดชปาน ประธานสภา อบต.                      - ขาดประชุม 
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                      - ขาดประชุม 
๒๓  นายเสนาะ โชยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑                      - ขาดประชุม 
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                  ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

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.ชุติมา         บุญยืน  นักจัดการงานทั่วไป ชุติมา         บุญยืน  
๑๓ นางฐิติมา          ทับศรี  นักทรัพยากรบุคคล ฐิติมา          ทับศร ี  
๑๔ น.ส.กุลธิดา        ราญไพร  นายช่างโยธา กุลธิดา        ราญไพร  
๑๕ นายจิรศักดิ์       ปรางค์ภูผา  นักการ  จิรศักดิ์       ปรางค์ภูผา  
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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๖3   

ครั้งที ่๒/๒๕๖3 
วันที ่25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖3 

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

เริ่มประชุมเวลา    09.30 น. 
เลขานุการสภาฯ เรียน ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีเคารพ วันนี้เป็นการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 

2563 ครั้งที่ 2/2563 บัดนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประกอบกับ 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง      
ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้วย และขณะนี้ได้เวลาตามก าหนดนัดหมายในการประชุมแล้ว       
คือเวลา 09.30 น. แต่เนื่องจากนายจรินทร์ เดชปาน ประธานสภา อบต.บางขุนไทร ติดภารกิจ       
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ในการนี้ กระผมในฐานะเลขานุการสภา อบต.บางขุนไทร จึงขอเรียนเชิญ        
นายเฉลิม พรามน้อย รองประธานสภา อบต.บางขุนไทร ได้ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในครั้งนี้        
ขอเรียนเชิญครับ   

รองประธานสภาฯ    ในวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นมาเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา อบต.บางขุนไทรทุกท่าน
ที่มาเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง และผมขอเปิดการประชุมสภา 
อบต.บางขุนไทร และขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
รองประธานสภาฯ   ส าหรับวันนี้ไม่มีเรื่องแจ้ง      
ที่ประชุม             รับทราบ                

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
รองประธานสภาฯ   ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ 

ประจ าปี ๒๕๖3 ครั้งที ่๑/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖3 ว่าจะมีผู้ใดขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ฉบับดังกล่าวหรือไม ่หลังจากนั้นจะได้ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม ได้ร่วมกันตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ปรากฏว่าไม่มี ผู้ใดขอแก้ไขหรือเปลี่ยน แปลง 
ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖3 ครั้งที่ ๑/๒๕๖3 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖3   

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องท่ีเสนอใหม่ (ค้างพิจารณา) 
รองประธานสภาฯ   ๓.๑ ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  
                        (ในวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม)   
                        ตามท่ี  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล บางขุนไทร  ได้มีมติให้ความเห็นชอบ รับหลักการร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4 (วาระท่ีหนึ่ง) ไปแล้วนั้น ในคราวประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563    
และท่ีประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้ร่วมกัน พิจารณารายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 นั้น 
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                        บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้ประชุมพิจารณา

รายละเอียด ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เสร็จสิ้นแล้ว         
เมื่อวันที่  20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 และได้แจ้งให้ทราบว่าในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา  อบต.บางขุนไทรท่านใด  ยื่นเรื่องเสนอขอแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับดังกล่าว แต่อย่างใด  และในส่วนของคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เอง ก็ไม่มีการแก้ไข และเปลี่ยนแปลง ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 แต่อย่างใด และได้มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม
แห่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น ดังนั้น  
เป็นอันว่า วาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร  ไม่มีการขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
และให้คงร่างเดิม แห่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามท่ี       
คณะผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทรได้รับทราบ   

ที่ประชุม รับทราบ ไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖ 4 และ ได้มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม แห่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามท่ี           
คณะผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น ในคราวประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563   

รองประธานสภาฯ   ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
วาระท่ีสาม ส าหรับการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือไม่ ก็ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ลงมติว่าจะ เห็นชอบ    
ให้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ 4 เพ่ือตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของท้องถิ่นหรือไม่ ผมขอมติที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทรด้วยครับ  

ที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทร ที่อยู่ในที่ประชุม มีสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม จ านวน 14 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม  และได้มีมติให้ความเห็นชอบผ่านร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 วาระท่ีสาม จ านวน  13 เสียง     
และงดออกเสียง  จ านวน 1 เสียง และให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง น าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ 4 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอนายอ าเภอบ้านแหลมได้พิจารณา        
ลงนามอนุมัติ  และหลังจากนั้นเสนอให้นายก อบต.บางขุนไทร ลงนามเพ่ือประกาศใช้ เป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของท้องถิ่น ประกาศใช้ได้ทันภายในปีงบประมาณ 2564 คือตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป   

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องที่เสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ      4.1 ญัตติเรื่องการพิจารณาจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชีทรัพย์สิน (ถังเก็บน้ าขนาดความจุ 20    

ลบ.ม.) ขอเชิญนายก อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  
นายก อบต. ด้วย อบต.บางขุนไทร ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดอนไทย ว่ามีความประสงค์

ให้ อบต.บางขุนไทร ด าเนินการรื้อถอนท าลายถังเก็บน้ าขนาดความจุ 20 ลบ.ม. เนื่องจากชาวบ้าน
ไม่ได้ใช้ประโยชน์และหมดความจ าเป็น เพราะปัจจุบันชาวบ้านใช้น้ าจากระบบประปาส่วนภูมิภาค    
ครบทุกครัวเรือน ประกอบกับถังเก็บน้ าตั้งอยู่ในพื้นที่ของนายบัญญวัต เรืองโรจน์ ราษฎร หมู่ที่ 7     
ซึ่งตนมีความประสงค์จะใช้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวในการท าประโยชน์ ดังนั้น เพ่ือให้การจ าหน่ายพัสดุ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกตามระเบียบฯก าหนด อบต.บางขุนไทร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
หาข้อเท็จจริงเพื่อจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชีทรัพย์สิน (ถังเก็บน้ าขนาดความจุ 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 7 
บ้านดอนไทย โดยให้คณะกรรมการฯที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงว่าพัสดุดังกล่าว 
ช ารุดเสื่อมสภาพและหมดความจ าเป็นที่จะใช้ในราชการหรือไม่ ด้วยสาเหตุใด   
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คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชีทรัพย์สิน ได้ด าเนินการสอบหา
ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าถังเก็บน้ าขนาดความจุ 20 ลบ.ม. เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทาง อบต.
บางขุนไทร ได้รับมอบการถ่ายโอนจากส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดเพชรบุรี (รพช.) เมื่อปี พ.ศ.
2544 และสถานที่ตั้งของถังเก็บน้ า ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ของนายบัญญวัต เรืองโรจน์ ราษฎร หมู่ที่ 7 
และมีความประสงค์จะใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวท ารั้วกั้นอาณาเขตรอบบ้านของตนเพ่ือความปลอดภัย 
ประกอบกับปัจจุบันชาวบ้านได้ใช้น้ าจากการประปาส่วนภูมิภาคครบทุกครัวเรือน ถังเก็บน้ าจึงไม่ได้ใช้
ประโยชน์และหมดความจ าเป็น จึงเห็นควรน าเข้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นขอความเห็นชอบเพื่อท าการ
จ าหน่ายพัสดุตามแนวทางเดิม แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 หมวด 4 ข้อ 155       
ข้อ 157 และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ส่วนที่ 4 การจ าหน่ายพัสดุ ข้อ 215 (4)ข้อ 217 และข้อ 218 โดยอนุโลม ก็ขอให้ที่ประชุม
สภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชีทรัพย์สิน (ถังเก็บน้ าขนาด
ความจุ 20 ลบ.ม.) ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ของนายบัญญวัต เรืองโรจน์ ราษฎร หมู่ที่ 7 บ้านดอนไทย     
เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป   

ประธานสภาฯ   ตามท่ี นายก อบต.บางขุนไทร ได้ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลให้ทราบแล้วนั้น ก็ ขอให้ที่ประชุมสภา 
อบต.บางขุนไทร  ได้ร่วมกันพิจารณา เพ่ือจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชีทรัพย์สิน (ถังเก็บน้ าขนาดความจุ 
20 ลบ.ม.) ซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีของนายบัญญวตั เรืองโรจน์ ราษฎร หมู่ท่ี 7 หลังจากนั้นจะขอมติจากท่ี
ประชุม 

ที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรที่อยู่ในที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต.
บางขุนไทรเข้าร่วมประชุม จ านวน 15 คน ถือว่าครบองค์ประชุม และ ได้ร่วมกันพิจารณาการจ าหน่าย
พัสดุออกจากบัญชีทรัพย์สิน โดยมีการซักถาม เพ่ิมเติมและตอบข้อซักถามกันพอสมควรที่ประชุม สภา 
อบต.บางขุนไทร จึงมีมติ เห็นชอบให้จ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชีทรัพย์สิน (ถังเก็บน้ าขนาดความจุ      
20 ลบ.ม.) ตั้งอยู่ในพื้นท่ีของนายบัญญวัต เรืองโรจน์ หมู่ที่ 7 บ้านดอนไทย จ านวน 14 เสียง และงด
ออกเสียง จ านวน 1 เสียง โดยการจ าหน่ายเป็นสูญ  

ประธานสภาฯ     4.2 ญัตติเรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขอเชิญนายก 
อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

นายก อบต.        ด้วย อบต.บางขุนไทร มีความประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เนื่องจากมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ใช้ในราชการเพ่ิมเติม  โดยการติดตั้งตู้เบรก
เกอร์กันดูด ส าหรับติดตั้ง ณ อาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขุนไทร  เนื่องจากตู้เบรกเกอร์กันดูดที่ติดตั้งไว้เดิม เกิดการช ารุดเสียไม่สามารถซ่อมแซมได้ 
ประกอบกับ อบต.บางขุนไทร ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไว้ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ ใช้ใน
ราชการ รายละเอียดดังนี้   
โอนเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 3,600.-บาท ดังนี้ 
1. ส ำนักงำนปลัด ขอโอนเพิ่ม เป็นเงิน 3,600.-บาท            
ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  
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ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
- ตู้เบรกเกอร์กันดูด  โอนเพิ่ม เป็นเงิน 3,600.-บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เบรกเกอร์กันดูด ชนิด 8 ช่อง จ านวน 1 ชุด ส าหรับติดตั้ง ณ อาคารศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ตั้งตามราคาท้องตลาด
ทั่วไปเนื่องจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นโครงการที่ด าเนินการจัดท าไม่ใช่เพื่อบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะจึงไม่ต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.
2561 ข้อ 4  
โอนลด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 3,600.- บาท ดังนี้ 
1. ส านักงานปลัด ขอโอนลด เป็นเงิน 3,600.-บาท   
ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายเตือนจุดเสี่ยงภัย ค่าเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง ค่าจ้างเหมา
ติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น 
20,000.-บาท และได้เบิกจ่ายไปแล้ว เป็นเงิน 1,450.-บาท งบประมาณคงเหลือ จ านวนเงิน 
18,550.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน 3,600.-บาท คงเหลืองบประมาณ จ านวนเงิน 
14,950.-บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 

  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓) พ.ศ.2543 หมวด ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนด จึง ขอให้ที่ประชุมสภา อบต. บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณาโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖3 จ านวน 3,600.-บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน)  
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ   ตามท่ี นายก อบต.บางขุนไทรได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ ก็ ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร          
ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 
3,600.-บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) หลังจากนั้นจะขอมติจากท่ีประชุม 
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ที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรที่อยู่ในที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต.

บางขุนไทรเข้าร่วมประชุม จ านวน 16 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม และ ได้ร่วมกันพิจารณา โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีการซักถาม เพ่ิมเติม และตอบข้อซักถามกัน
พอสมควรที่ประชุม สภา อบต.บางขุนไทร จึงมีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 วงเงินงบประมาณอนุมัติ จ านวน 3,600.-บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน)  
จ านวน 15 เสียง และงดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ   
รองประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.หรือผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือซักถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
นายก อบต. ด้วย อบต.บางขุนไทร ได้รับการประสานจากศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ว่าได้

ก าหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวแก่ประชาชน ดังนั้น หลักจากเลิกประชุมสภา อบต. 
ในวันนี้ ผมขอเชิญสมาชิกสภา อบต.และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้ารับการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายใกล้ตัวแก่ประชาชน ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และ อปพร. ณ ห้องประชุมแห่งนี้       
และในช่วงเที่ยงจะมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย  

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.หรือผู้ เข้าร่วมประชุมท่าน ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือซักถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่    

(ไม่มี) ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภา  อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ที่มาเข้าร่วมประชุมสภา 
อบต.บางขุนไทร ในวันนี้ ขอปิดการประชุม 

  เลิกประชุมเวลา 10.35 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) เฉลิม พรามน้อย ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายเฉลิม พรามน้อย) 
       รองประธานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
 
 
 
 
 

 
 
 

- ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 
  ครั้งที ่1/2563 เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 ได้มีมติรับรองบันทึกรายงาน  
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕63 ครั้งที่ ๒/๒๕63 เมื่อวันที ่25 เดือน 
  สิงหาคม พ.ศ.๒๕63 (ฉบับนี้) เรียบร้อยแล้ว 

           (ลงชื่อ)                        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                       (นายจรินทร์ เดชปาน) 
                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

 
 



 


