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ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี 256๔ 

วันที่  ๒๗  กรกฎาคม   พ.ศ. 256๔    เวลา   ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

********************************************************************** 

ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมคิด      จันทร์ทา ประธานสภาฯ สมคิด      จันทร์ทา  
2 นางสมมุ่ง      หวังเชิดกลาง รองประธานฯ สมมุ่ง       หวังเชิดกลาง  
3 น.ส.สภุาพร    เฉลิมศรี ส.อบต. ม.1 น.ส.สภุาพร  เฉลิมศรี  
4 นางนริศรา      วงศ์จอม ส.อบต. ม.2 นริศรา      วงศ์จอม  
5 นายสมนึก       จารึกกลาง ส.อบต. ม.3 นายสมนึก  จารึกกลาง ลา 
6 นางสุภาภรณ์    ภักตะไชย ส.อบต. ม.3 สุภาภรณ์    ภักตะไชย  
7 นางโนรี           งามดี ส.อบต. ม.4 โนรี           งามดี  
8 นายค าผอง       ทองทา ส.อบต. ม.4 ค าผอง       ทองทา  
9 นางขวัญเรือน    พันหนองแสง ส.อบต. ม.5 ขวัญเรือน    พันหนองแสง  

10 นางรัศมี           ประสาน ส.อบต. ม.5 รัศมี           ประสาน  
11 นายนิ่ง             ขลากระโทก ส.อบต. ม.6 นิ่ง   ขลากระโทก  
12 นางพรทิพย์       ตรีมงคล ส.อบต. ม.7 พรทิพย์       ตรีมงคล  
13 นางส ารวย  อุตตะมะ ส.อบต. ม.7 นางส ารวย  อุตตะมะ ลา 
14 นางสาวสุกัญญา        คงเหม็ง ส.อบต. ม.8 นางสาวสุกัญญา  คงเหม็ง  
15 นายสว่าง          แก้ววิเศษ ส.อบต. ม.9 สว่าง          แก้ววิเศษ  
16 น.ส.บุญเหลือ     เชียงทอง ส.อบต. ม.10 บุญเหลือ     เชียงทอง  
17 นายสมบัติ         พรมจันทร์ ส.อบต. ม.10 นายสมบัติ  พรมจันทร์  
18 นายประสาทพร คุณทองแดง สมาชิก หมู่ที่ ๒ ประสาทพร คุณทองแดง  
๑๙ นายอนันต์    สวัสดี เลขานุการสภา อนันต์    สวัสดี  

 
-ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม- 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางส ารวย     อุตตะมะ ส.อบต. ม.๗  
๒ นายสมนึก    จารึกกลาง ส.อบต. ม. ๓  

 



ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชือ่ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเอื้อน   อดทน นายก อบต. เอ้ือน    อดทน  
2 นายจันทร์   ปุริปุญโน รองนายก อบต. จันทร์  ปุริปุญโน  
3 นายชยุต  แก้วมณี รองนายก อบต. ชยุต  แก้วมณี  
4 นางจิราพร   พรมทอง หัวหน้าส านักปลัด จิราพร   พรมทอง  
5 นายพิเชษฐ์    วงศ์อยู่ รองปลัด อบต. พิเชษฐ์   วงศ์อยู่  
๖ นายวรวุฒิ  แก่นจันทร์ รก.ผอ.กองการศึกษา วรวุฒิ  แก่นจันทร์  
๗. นางสาวสุภารัตน์   ดาเวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สุภารัตน์  ดาเวช  
๘. นางอัจฉรา   อารีตระกูลเลิศ ผอ. กองคลัง อัจฉรา  อารีตระกูลเลิศ  
๙. นายเดือน   ขันนอก เลขานุการนายก อบต. เดือน   ขันนอก  

๑๐. นายสัญญา อินทรประสพ ก านันต าบลเบญจขร สัญญา  อินทรประสพ  
๑๑. นายสมาน   ปริโยทัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ สมาน   ปริโยทัย  
๑๒. นายอานนท์   บัวกลาง แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ อานนท์   บัวกลาง  
๑๓. นายค าพัน    การเกณฑ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ค าพัน    การเกณฑ์  
๑๔. นายช านาญ    นิลใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ช านาญ    นิลใหญ่  
๑๕ นายบัญชา   ถาวร  บัญชา   ถาวร  
๑๖ น.ส.รัตติกาล   สุริยวงศ์ ผู้แทนผู้ใหญ่หมู่ที่ ๙ รัตติกาล    สุริยวงศ์  
๑๗ นายสมพงศ์   เฉลิมศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ๗ สมพงศ์  เฉลิมศรี  
๑๘ นายบุญเชิด   สีลาใส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ บุญเชิด    สีลาใส  
๑๙ น.ส.ประเทือง  คงวงศ์ แพทย์ประจ าต าบล ประเทือง  คงวงศ์  

 

เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

                   เมื่อที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภาฯ ได้กล่าวเชิญท่านประธานสภาฯ  
นายสมคิด จันทา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท าการจุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัย พร้อมทั้งอ่านประกาศขอขยายระยะเวลาการเปิดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ปี ๒๕๖๔ และกล่าวเชิญท่านประธานสภาฯ ด าเนินการเปิดประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมสมัยองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรในล าดับถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานฯ สมาชิกหมู่ท่ี  ๓  นายสมนึก   จารึกกลาง  ขอลา 
 สมาชิกหมู่ท่ี ๗    นางส ารวย   อุตตะมะ    ขาลาเนื่องจากอยู่ต่างจังหวัดขณะนี้ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒                เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร สมัย
วิสามัญสมัยที่ ๑   ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  วันที่   ๒๗  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

เลขานุการสภาฯ                ในระเบียบวาระต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ 
ขอให้ท่านสมาชิกได้ดูตามเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ว่ามีข้อความหรือ
รายละเอียดใดไม่ถูกต้องหรือตกหล่น จะเพ่ิมเติมก็ขอให้ท่านสมาชิกได้เพ่ิมเติมได้ครับโดย
จะดูเป็นแต่ละหน้าไปครับ 

ประธานฯ                ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ  ได้อ่านในรายละเอียดตามส าเนารายงานการ
ประชุมสภาฯ ไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่คะ ถ้า
ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ก็ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
ผ่านมาคะขอมติ 

มติที่ประชุม                 รับรองรายงานการประชุมจ านวน  ๑๕  ท่าน งดออกเสียง ๑  ท่าน ลา
ประชุมจ านวน ๒  ท่าน จากสมาชิกท้ังหมด ๑๘  ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ประธานฯ                  ในระเบียบวาระที่ ๓ เป็นการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า โควิค – ๑๙  ก็ขอให้ทางเลขานุการด าเนินการ 

เลขานุการฯ                   ๓.๑  รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา – ๑๙  ที่เดินทาง
มาจากพ้ืนที่อ่ืนกลับเข้ามาในพื้นที่ จ านวน   ๒  ราย  ได้แก่ 

         -นายทิม  มุ่งโป้งกลาง     บ้านเลขที่ ๗  หมู่ที่ ๓  เป็นผู้ติดเชื้อ พักบริเวณ
อาคารอเนกประสงค์ 

         -หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๑๐  หมู่ละ ๑  ราย 
 การให้การช่วยเหลือเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ได้มอบถุงยังชีพให้รายละ 

๑  ถุง  เมื่อวันที่ ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  
 -เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่าโควิด – ๑๙ ในแต่ละพ้ืนที่

นั้น ใคร่ของใหแ้ต่ละหมู่ได้รายงานสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไร เพ่ือใช้ประกอบข้อมูลในการ
จัดท ารายละเอียดและแนวโน้นของผู้ที่ต้องเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ขอเชิญครับ 

น.ส.สุภาพร เฉลิมศรี            เกี่ยวกับสถานการณ์มีผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดและเข้ามาในพ้ืนที่จ านวน   ๑๒   
ส.อบต.หมู่ที่ 1            คน  และมี การเชื่อมโยงกับร้านเดชณรงค์ที่คลองหาดที่มีการติดเชื้อ อีก ๑  ราย 

สถานการณ์การติดเชื้อยังไม่มี การกักตัวก็กักอยู่ที่บ้าน 
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ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒                เกี่ยวกับสถานการณ์ของหมู่ที่ ๒ มีการกักตัวจ านวน  ๘  ราย และมีแจ้งมา ๑  
รายแต่ติดเชื้อขณะนี้อยู่ที่กรุงเทพ ถ้ามาก็ต้องส่งไปโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัวก็ใช้
บริเวณอาคารอเนกประสงค์และท่ีบ้าน 

นางสุภาภรณ์   ภักตะไชย     ของหมู่ที่ ๓  มีผู้ติดเชื้อ ๑  ราย พักกักตัวอยู่ท่ีอาคารอเนกประสงค์ ขณะนี้  
ส.อบต.หมู่ที่ 3             ได้ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลสนามแล้ว   เป็นผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพ  ประเด็นหนึ่ง

เกี่ยวกับสถานที่กักตัว กรณีที่มีการติดเชื้อนั้น ควรพิจารณาสถานที่ห่างจากชุมชนหน่อย 
เนื่องจากคนที่อยู่ใกล้นั้นก็กลัว ก็ฝากในประเด็นนี้ไว้เพื่อพิจารณา 

 

นายอานนท์ บัวกลาง                หมู่ที่ ๔  มีติดเชื้อ ๑  รายมาจากกรุงเทพ  ซึ่งพักอยู่ที่วัดเบญจขร บนเขา  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4    ขณะนี้ได้ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลสนามแล้ว  และมีกรณีที่ มีผู้ติดเชื้อจากต าบลทับพริก มา

สัมผัสกับเด็กจ านวน ๒  ราย ก็อยู่ระหว่างการกักตัว และเตรียมตรวจหาเชื้ออยู่  และมี
การกักตัวเพิ่มอีก จ านวน ๓  ราย  สถานที่กักตัวก็ใช้ที่บ้าน 

 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖                 หมู่ที่ ๖  มีผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด จ านวน  ๓  ราย กักตัวอยู่  และมีผู้
ติดเชื้อที่ได้รับการรักษา กลับมาแล้ว จ านวน ๒  ราย และต้องท าการกักตัวอีก ๑๔  วัน  
ในประเด็นดังกล่าวไม่ทราบว่า ทางองค์การบริหารส่วนต าบล มีแนวทางการช่วยเหลือ
อย่างไร สถานที่กักตัวก็มีที่บ้าน และท่ีศาลาอเนกประสงค์ 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗                หมู่ที่๗  มีการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดจ านวน  ๓    ราย  และมี
การตรวจเชื้อผลการตรวจเป็นลบ  และมีเพ่ิมอีก ๓  รายเดินทางมาจากชลบุรี สถานที่กัก
ตัวเป็นที่บ้าน 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘                หมู่ที่ ๘  มีการกักตัวจ านวน  ๘  ราย และมีผู้ที่ติดเชื้อและได้รับการรักษา
กลับมา ๑  ราย การให้การช่วยเหลือกรณีนี้ ไม่ทราบว่ามีแนวทางการให้การช่วยเหลือ
อย่างไร เพราะเนื่องจากเขาได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก  ผลผลิตทางการเกษตรไม่มีคน
ดูแลเสียหาย ก็ใคร่ขอให้พิจารณาให้การช่วยเหลือในประเด็นดังกล่าว 

นายสว่าง   แก้ววิเศษ               หมู่ที่ ๙  มี  ๑  ราย ที่มีการเชื่อมโยงกับร้านเดชณรงค์   ที่มีการติดเชื้อ  ไป 
ส.อบต.หมู่ที่  9            ตรวจแล้ว ๒  ครั้งไม่พบเชื้อ ก็กักตัวอยู่  แต่ก็มีผู้ที่ใกล้เคียงในครอบครัวที่เฝ้าระวังอยู่อีก     
                               ๔  คน กรณีของผู้เดินทางมาจากต่างพ้ืนที่ยังไม่มี   

 

น.ส.บุญเหลือ  เชียงทอง             หมู่ที่ ๑๐  มี  ๑  ราย  เนื่องจากเดินทางไปต่างจังหวัดเพ่ือขึ้นศาล เมื่อเดินทาง 
ส.อบต.หมู่ที่  10           กลับมา ได้ไปตรวจหาเชื้อไม่พบ  ก็อยู่ระหว่างการกักตัวอยู่ที่บ้าน 
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ก านันต าบลเบญจขร               หมู่ที่ ๕  มีจ านวน  ๗  ราย  มาจากกรุงเทพ  ๓  ราย ตรวจแล้วไม่พบกักตัวที่

บ้าน เดินทางมาจากระยอง ๓  ราย ตรวจแล้ว ๒  ครั้ง ไม่พบเชื้อ  และเพชรบุรี  ๑  ราย  
ตรวจที่วัดห้วยไคร้  ไม่พบเชื้อ   และยังไม่อีก ๒  รายเดินทางมาจากนครราชสีมา เป็น 

                             ฆราวาสและพระภิกษุ ซึ่งพระภิกษุ พักที่วัดชุมทอง ส่วนฆราวาสกักตัวที่บ้าน สถานการ
โดยรวมไม่พบผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่ 

 -ในรอบของการปฏิบัติงานการเข้าด่านตรวจคัดกรอง  รายงานผู้ที่เดินทางมาจากต่างพ้ืนที่  
มาตรการดังกล่าวนับว่าได้ผลในระดับหนึ่ง ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ก็สามารถ
ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ โดยไม่พบผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่ ซึ่งระยะเวลาในการ
ปฏิบัติ การเข้าจุดตรวจ สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ขณะนี้ยังไม่ได้รับการ
แจ้งจากอ าเภอว่าจะมีมาตรการให้เข้าต่อหรือไม่อย่างไร  ในส่วนตัวมีความเห็นว่าควรมี
การด าเนินการต่อ  แต่อาจจะลดระยะเวลา และคนที่จะปฏิบัติหน้าที่ลง ในการคัดกรอง
และจัดท ารายงานการกักตัว โดยขอเสนอดังนี้ 

 ระยะเวลาการด าเนินการเข้าจุดตรวจ เริ่มเวลา  ๐๘.๐๐  น. –  ๒๑.๐๐  น. และ 
 การเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ  จุดตรวจคัดกรอง ให้มีผู้ปฏิบัติจ านวน ๕  คน ก็ขอเสนอเอาไว้

เพ่ือที่องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร จะได้พิจารณาต่อไป 

 

ประธานสภาฯ              ในประเด็นเกี่ยวกับมาตรการการเฝ้าระวัง การตั้งจุดตรวจคัดกรอง กักกันผู้ที่
เดินทางมาจากต่างพ้ืนที่ นั้น ก็เห็นว่ามีความส าคัญ ในประเด็นดังกล่าว ก็ขอให้ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร  ได้พิจารณาหรือมีความเห็นอย่างไร 

นายก อบต.                มาตรการเกี่ยวกับการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรอง กักตัว ผู้ที่เดินทางกลับมาจาก
ต่างจังหวัด ตามที่ท่านก านันเสนอมานั้น ก็เห็นด้วย ทางองค์การบริหารส่วนต าบล ยินดีให้
การสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดตั้งจุดตรวจฯ  ตามแนวทางที่ท่านก านันเสนอ ก็จะลด
งบประมาณลงไป ครึ่งหนึ่ง พิจารณาแล้วให้การสนับสนุน 

เลขานุการสภาฯ                  ในกรณีเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตัว นั้น ตามระเบียบการให้
การช่วยเหลือประชาชน  ก็ต้องเข้าการสู่พิจารณาของคณะกรรมการระดับต าบลก่อน  แต่
ในประเด็นดังกล่าว เป็นกรณีเร่งด่วนก็ด าเนินการไปก่อน  แล้วจะน าเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการต่อไป  ส่วนในประเด็นของผู้ที่ติดเชื้อและได้รับการรักษาและต้อง
กลับมากักตัวอีก ๑๔  วันนั้น  ก็จะได้จัดท ารายละเอียดให้กับทางคณะกรรมการฯ  ได้
พิจารณาให้การช่วยเหลือ ผลเป็นอย่างไรก็จะได้แจ้งไปยังพ้ืนที่ที่มีผู้ที่ ต้องกักตัวในกรณี
ดังกล่าวต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีค้างพิจารณา 

เลขานุการสภาฯ                ๔.๑  พิจารณาเกี่ยวกับข้อบัญญัติ เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ที่ต้องพิจารณาในวาระที่ ๒ และ ๓  ซึ่งได้พิจารณาในวาระที่ ๑  
รับหลักการไปแล้วเมื่อการประชุมในวันที่ ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ก็จะได้พิจารณาใน
วาระที่ ๒  โดยในการพิจารณาก็ให้สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ 
และมีประธานเป็นประธานคณะกรรมการ ขอเชิญท่านสมาชิกด าเนินการแปรญัตติในวาระ
ที่ ๒ โดยเป็นในรูปของคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยขอให้พิจารณาเป็นราย
หมวดไปดังนี้ 

  หมวดที่ ๑  เกี่ยวกับบททั่วไป ที่เป็น ความหมายของค านิยม ตามข้อ ๕  ขอเชิญ
พิจารณาครับ 

 

คณะกรรมการแปรญัติ พิจารณายืนตามร่างเดิม 

เลขานุการสภาฯ  หมวดที่ ๒  ประเภทกิจการที่ต้องควบคุม ตามข้อ ๖  และข้อ ๗  ซึ่งมีกิจการ
ด้วยกันทั้งหมด  ๑๓  กิจการ  ขอเชิญพิจารณาครับ 

 

คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณายืนตามร่างเดิม 

เลขานุการสภาฯ  หมวดที่ ๓  ประเภทสถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล ตามข้อ ๗ – 
ข้อ  ๑๓  ขอเชิญพิจารณาครับ 

 

คณะกรรมการแปรญัติ พิจารณายืนตามร่างเดิม 

เลขานุการสภาฯ  หมวดที่ ๔  การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ตามข้อ ๑๔  และ ข้อ ๑๕ ขอ
เชิญพิจารณาครับ 

 

คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณายืนตามร่างเดิม 

เลขานุการสภาฯ  หมวดที่ ๕  การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่เกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการ  ตามข้อ ๑๖  ขอเชิญพิจารณาครับ 

 

คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณายืนตามร่างเดิม 

เลขานุการสภาฯ  หมวดที่ ๖  การอนุญาตและใบอนุญาต  ตามข้อ ๑๗ – ข้อ ๔๓  ขอเชิญพิจารณา
ครับ 

 

คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณายืนตามร่างเดิม 
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ประธานสภาฯ              ต่อไปเป็นการพิจารณาเกี่ยงกับบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลเบญจขร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  
๒๕๖๔  ขอเชิญพิจารณาครับ 

น.ส.สุกัญญา คงเหม็ง              ขอแปรญัตติในส่วนของกรณี บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติ เรื่อง การ 
ส.อบต.หมู่ที่ 8             ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  หมวดที่ ๒  ประเภทกิจการที่

เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์   เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของต าบลเบญจขร  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ที่
มีการเลี้ยงสัตว์ไว้เพ่ือการประกอบอาหาร ถ้ามีการก าหนดเกี่ยวกับจ านวนสัตว์ที่เลี้ยงและ
ต้องเสียค่าธรรมเนียม ก็จะท าให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ดังนั้นขอเสนอเกี่ยวกับในข้อ               

                                        ๑.๑  การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  ขอปรับเหลือ ที่เกินกว่า ๒๕  ตัวขึ้นไปที่ต้องขอ
และเสียค่าธรรมเนียม  ในอัตรา  ๒๐๐  ต่อปี และ ตัดในส่วนที่ ไม่เกิน ๑๐  ตัวขึ้นไปออก 

            ๑.๒ การเลี้ยงสุกร  ขอปรับเหลือ ที่เกินกว่า ๒๕  ตัวขึ้นไปที่ต้องขอและเสีย
ค่าธรรมเนียม  ในอัตรา  ๒๐๐  ต่อปี และตัดในส่วนที่ไม่เกิน  ๑๐  ตัวออก 

            ๑.๓ การเลี้ยง  แพะ  แกะ   ขอปรับเหลือ  ที่เกินกว่า ๒๕  ตัวขึ้นไปที่ต้องขอ
และเสียค่าธรรมเนียม  ในอัตรา  ๒๐๐  ต่อปี และ ตัดในส่วนที่เกิน  ๑๐  ตัวออก 

           ๑.๔ การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  ขอปรับเหลือ  ที่เกินกว่า ๑๐๐  ตัวขึ้นไปที่ต้องขอ
และเสียค่าธรรมเนียม  ในอัตรา  ๒๐๐  ต่อปี  และตัดในส่วนที่  ตั้งแต่ ๒๐  ตัว  แต่ไม่
เกิน   ๑๐๐  ตัว ออก 

 

ประธานสภาฯ            มีคณะกรรมการท่านใด จะมีความเห็นหรือข้อที่จะแปรญัตติในประเด็นดังกล่าว
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

มติคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่เสนอ 

ประธานสภาฯ             ในบัญชีแนบท้าย ประเภทกิจการที่เหลือไม่ทราบว่าท่านคณะกรรมการท่านใด
จะท าการแปรญัตติ หรือไม่ครับเชิญได้ครับ 

คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณายืนตามร่างเดิม 

ประธานสภาฯ               เมื่อได้พิจารณาในวาระท่ี ๒  เกี่ยวกับการแปรญัตติไปแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ยืนตาม
ร่างเดิม ดังนั้นกระผมขอมติคณะกรรมการในวาระที่ ๒ ในขั้นตอนการแปรญัตติครับ 

มติทีป่ระชุม              สมาชิกสภารับรองในวาระที่ ๒  การแปรญัตติ  จ านวน  ๑๕  ท่าน งดออก
เสียง  ๑  ท่าน ลา  ๒  ท่าน จากสมาชิกท้ังหมด  ๑๘  ท่าน 

ประธานสภาฯ ขอพักเบรก สัก  ๑๕  นาที รับประทานอาหารว่าง  เมื่อกลับเข้ามาก็จะขอมติในการ
รับรองเพ่ือจัดท าเป็นข้อบัญญัติต าบลในวาระท่ี ๓ (ขอพักเบรกครับ) 



-8- 

ประชุมต่อในเวลา  ๑๐.๕๐  น. 

ประธานสภาฯ                ตามที่ท่านสมาชิก ได้พิจารณาและได้มติ ไปแล้วในวาระที่ ๒  เหลืออีกหนึ่ง
วาระ คือวาระที่ ๓  ในการมีมติเห็นชอบเพ่ือด าเนินการจัดท าเป็นข้อบัญญัติต าบล เรื่อง  
การควบคุมกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ต่อไป  ก็ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม                 สมาชิกสภามีมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ เพ่ือจัดท าเป็นข้อบัญญัติต าบล เรื่อง 
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จ านวน  ๑๕  ท่าน งดออก
เสียง  ๑  ท่าน ลา  ๒  ท่าน จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

ประธานสภาฯ                     ๕.1 ญัตติเสนอเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
                             งบประมาณ  ๒๕๖๕ 

               ตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติม จนถึงฉบับปัจจุบัน   มาตรา  ๘๗  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธีการ
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543    ข้อ 23 ให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น 
แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประ
จาปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ได้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ในวาระท่ี ๑ รับหลักการขอเชิญครับ 

 

นายกอบต.  กล่าวค าแถลงร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ                
พ.ศ.  ๒๕๖๔  ดังนี้ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ ๒๓  ก าหนดร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีให้เสนอต่อสภาท้องถิ่น  ภายในวันที่ ๑๕  สิงหาคม  ซึ่งเป็นการเร่งรัดเพ่ือให้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีผลบังคับใช้ได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้การ 
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                             จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายที่มี  ประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิผล  โดยมีเป้าหมายเพื่อความ  ผาสุก  ความสงบปลอดภัย  รวมทั้งความเป็นอยู่ที่
ดีของประชาชน  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ ๔   ซักซ้อม                                                   

                                          แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕  เพ่ือให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณด าเนินการจัดท า
ร่างงบประมาณรายจ่ายจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
(e – LAAS) ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อสภาท้องถิ่น  ภายในวันที่  ๑๕   สิงหาคม  เพ่ือให้
สามารถประกาศใช้ได้ทันภายในวันที่ ๑  ตุลาคม 

   ดังนั้นจึงขอแจ้งให้สภาทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการจัดท าร่ าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ ในครั้งนี ้

   บัดนี้ถึงเวลาที่จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร  และขอแจ้งให้ท่านประธานและสมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕  ดังต่อไปนี้ 

   ๑.สถานการคลัง 
     ๑.๑งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะ 

    เงินฝากธนาคาร  จ านวน  ๓๐.๒๒๕,๐๒๖.๑๗    บาท 
    เงินสะสม  จ านวน  ๑๔,๔๗๖,๕๕๘.๑๔   บาท 
    เงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน  ๑๒,๐๐๑,๗๑๕.๑๕  บาท 
    รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน  ๒๒  โครงการ   
    รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน ๔  โครงการ รวม ๘๑๔,๖๒๐  บาท 
     ๑.๒ เงินกู้คงค้าง   จ านวน   -     บาท 

๒.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ณ วันที่ ๒๓  กรกฏาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

     ๒.๑รายรับจริง  จ านวน  ๒๔,๒๗๖,๒๕๕.๗๒  บาทประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร  จ านวน   ๕,๐๗๖.๑๓  บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    จ านวน  ๑๓,๙๘๖.๗๐ บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จ านวน    ๕๐,๕๕๕.๐๓    บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์   จ านวน     -     บาท 
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    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          จ านวน  ๑.๐๕   บาท 
    หมวดรายได้จากทุน             จ านวน     -        บาท 

 หมวดรายได้ภาษีจัดสรร  จ านวน   ๑๒,๔๘๙,๔๙๕.๓๑   บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน    ๑๑,๗๑๗,๑๔๑.๕๐   บาท 
  ๒.๒เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๓,๑๙๓,๙๖๕,๘๐ บาท 
  ๒.๓รายจ่ายจริง  จ านวน  ๑๘,๑๖๐,๘๙๙.๔๔   บาท  ประกอบด้วย 
  งบกลาง  จ านวน ๖,๓๑๖,๔๕๖.๔๘ บาท 
  งบบุคลากร จ านวน ๖,๗๖๐,๑๕๖.๙๘ บาท 
  งบด าเนินการ จ านวน  ๓,๑๒๑,๗๑๘.๓๕ บาท 
  งบลงทุน จ านวน ๗๑,๘๐๐.๐๐  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น จ านวน   -  บาท 
 ๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จ านวน 

๑๗๑,๑๗๙.๕๒  บาท 
 ๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน ๒,๐๐๓,๐๔๗  บาท 
 ๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน    - บาท 
 ๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน  - บาท  

รายรับ ราบรับจริงปี 
๒๕๖๓ 

ประมาณการปี 
๒๕๖๔ 

ประมาณการปี 
๒๕๖๕ 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร ๑๓,๖๗๙.๙๗ ๗๑,๐๐๐ ๗๑๐๐๐ 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ๑๔๘,๙๑๐.๖๒ ๔๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๙๗,๖๕๓.๙๗ ๑๖๐.๐๐๐ ๑๓๙,๑๙๔ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๖๕๐ ๕,๐๐๐ - 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครองฯ 

   

หมวดภาษีจัดสรร ๑๔,๔๐๒,๒๐๘.๒๙ ๑๕๖๗๗,๓๘๖ ๑๔,๙๙๐,๐๐๐ 
รายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองฯ 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๓,๖๘๐.๖๑๑ ๑๕,๘๒๒,๑๑๔ ๑๖,๖๔๗,๓๐๖ 
รวม ๒๘,๓๔๓,๗๑๓.๘๕ ๓๑,๗๗๘,๐๐๐ ๓๑,๙๑๐,๐๐๐ 
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 ค าแถลงงบประมาณ ประกอบรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 
๒๕๖๓ 

ประมาณการปี 
๒๕๖๔ 

ประมาณการปี 
๒๕๖๕ 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง ๖,๘๗๙,๒๘๐.๙๒ ๘,๐๐๙,๑๘๖ ๘,๒๘๒,๘๘๐ 
งบบุคลากร ๗,๙๕๗,๐๒๗.๑๔ ๙,๖๘๕,๗๐๐ 9,003,520 
งบด าเนินการ ๕,๕๕๕,๘๙๕.๐๘ ๘,๑๕๘,๓๑๔ ๙,107,800 
งบลงทุน ๑,๘๒๕,๘๙๕.๓๓ ๓,๕๘๙,๘๐๐ ๓,๒91,๘๐๐ 
งบเงินอุดหนุน ๑,๖๐๐,๒๘๐ ๒,๓๓๕,๐๐๐ ๒,๒๒๕,๐๐๐ 
รวมจ่ายจากงบประมาณ ๒๓,๘๑๘,๓๗๘.๔๗ ๓๑,๗๗๘,๐๐๐ ๓๑,๙๑๐,๐๐๐ 

 

 ประมาณการรายจ่ายแบ่งตามแผนงาน ดังนี้ 

 ด้านบริหารงานทั่วไป 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป   ๑๑,๐13,๔๒๐ บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๔๗๘,๙๐๐ บาท 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  แผนงานการศึกษา   ๖,๒๘๗,๖๐๐ บาท 
  แผนงานสาธารณสุข   ๔๓๕,๐๐๐ บาท 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์   ๘๐,๐๐๐ บาท 
  แผนงานเคหะและชุมชน   ๑,๗๗๕,๐๐๐ บาท 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาฯ ๔๔๐,๐๐๐ บาท 
 ด้านเศรษฐกิจ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ๒,069,๒๐๐ บาท 
  แผนงานการเกษตร   749,๐๐๐ บาท 
 ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
  แผนงานงบกลาง    ๘,๒81,๘๘๐ บาท 
   งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๓๑,๙๑๐,๐๐๐ บาท 

ปลัด อบต.                ท่านสมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดการประมาณการรายรับและประมาณการ
รายจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ที่ได้
แจกให้กับท่านสมาชิกไปแล้วนั้น และตามรายละเอียดที่ท่านนายกฯ  ได้แถลงไปแล้วนั้น 
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ 
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ประธานสภาฯ               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๔๗  
ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
วาระท่ีหนึ่ง  สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้  
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายตามที่นายกได้แถลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ๒๕๖๕  ไปแล้วหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ                 หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายผมขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการใน
วาระท่ี ๑ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ นี้
หรือไม่ ขอมติรับหลักการในวาระท่ี ๑  ครับ 

มติที่ประชุม                เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๑ ด้วยคะแนนเสียง   ๑๕  ท่าน งดออกเสียง  ๑  
ท่าน ลา  ๒  ท่าน จากสมาชิกฯ ทั้งหมด  ๑๘  ท่าน 

ประธานสภาฯ                 เมื่อสภาฯ รับหลักการแล้วล าดับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับ
การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียด
ขั้นตอนต่อไป 

เลขานุการสภาฯ                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ )  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได ้และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ข้อ   49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  



-13- 
 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
             (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
            (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้

เป็นสมาชิกสภาท้องถิน่ มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ  
ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

            (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภา

ท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะ กรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่
มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานย่อตามวรรค
หนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปร
ญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การ
สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย 
การพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕  ที่จะท าการแต่งตั้งได้ไม่น้อยกว่า ๓  แต่ไม่เกิน ๗  คน ตามข้อ  
๑๐๓  และข้อ ๑๐๕ 

 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไปแล้วนั้น  จึงขอให้
สมาชิกสภาฯ เสนอจ านวนของคณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งได้ก าหนดเอาไว้ว่า  อย่างน้อย 
๓  คนแต่ ไม่ เกิน  ๗  คน  ดังนั้นจึ งขอให้ที่ประชุมสภาฯ  ได้ เสนอจ านวนของ
คณะกรรมการแปรญัตติจ านวนเท่าใด และขั้นตอนของการเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ และก าหนดวันระยะเวลาในการยื่นขอแปรญัตติ   

  ดังนั้นขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้เสนอจ านวนของคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะ
มาจ านวนเท่าใด ขอเชิญที่ประชุมเสนอครับ 
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นายสว่าง  แก้ววิเศษ                กระผม นายสว่าง  แก้ววิเศษ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ ๙   
ส.อบต. หมู่ที่ 6            ขอเสนอจ านวน คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕  ทั้งหมดจ านวน  ๓  ท่านครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอสมาชิกรับรอง  ๒  ท่านครับ 

นางโนรี  งามดี ดิฉัน นางโนรี งามดี   สมาชิกสภาฯ    หมู่ที่ ๔  ขอรับรองค่ะ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

 

นางพรทิพย์ ตรีมงคล ดิฉัน นางพรทิพย์    ตรีมงคล   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗  ขอรับรองค่ะ 
ส.อบต.หมู่ที่ 7 

 

ประธานสภาฯ          มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ิมอีกหรือไม่ขอ
เชิญได้นะครับ 

ที่ประชุม           ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอจ านวนของคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ิมเติมมติของ
ที่ประชุม มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  ๓   ท่าน  

ประธานสภาฯ            เมื่อที่ประชุมได้มีมติเกี่ยวกับจ านวนของคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ านวน  ๓  ท่านแล้ว ในล าดับขั้นตอน
ต่อไปก็จะเป็นการเสนอรายชื่อผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยขอให้ที่ประชุม
เสนอทีละคนโดยไม่จ ากัดและใช้วิธีการคัดเลือกเหลือเพียง ๑  ท่าน ในกรณีที่มีการเสนอ
รายชื่อต้องมีผู้รับรองจ านวน ๒  ท่าน ก่อนที่จะมีการเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มีในล าดับต่อไปก็จะได้
ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้ที่ประชุมได้เสนอผู้ที่จะมาเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ ขอเสนอได้ครับ 

นายประสาทพร คุณทองแดง กระผมนายประสาทพร  คุณทองแดง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒  ขอเสนอ  นายนิ่ง   
ส.อบต.หมู่ที่ 2                ขลากระโทก  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 

 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองจ านวน ๒  ท่าน 

นางสุภาพร เฉลิมศรี  ดิฉัน  นางสุภาพร  ภักตะไชย  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓   ขอรับรอง  นายนิ่ง  ขลากระโทก   
ส.อบต.หมู่ที่ 1             ผู้รับรองคนที่ ๑ 

 

นายสมบัติ พรมจันทร์ กระผม นายสมบัติ   พรมจันทร์   สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๐  ขอรับรอง นายนิ่ง ขลากระโทก     

ส.อบต.หมู่ที่ 10          ผู้รับรองคนที่ ๒ 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อ ผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑  อีกหรือไม่
ครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีก 

ประธานสภาฯ           เมื่อไม่มีการเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม นายนิ่ง  ชลากระโทก  ได้รับการเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 

            ล าดับต่อไปด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๒ ขอให้ที่ประชุม
ได้เสนอรายชื่อผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒  ขอให้เสนอครับ 

 

นายค าผอง  ทองทา     กระผม  นายค าผอง   ทองทา   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ ขอเสนอ นายสว่าง  แก้ววิเศษ   
ส.อบต.หมู่ที่ 4            สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 

 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองจ านวน ๒  ท่าน 

นางโนรี  งามดี        ดิฉัน  นางโนรี  งามดี  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔   ขอรับรอง  นายสว่าง   แก้ววิเศษ    
ส.อบต.หมู่ที่ 4            ผู้รับรองคนท่ี ๑ 

 

น.ส.บุญเหลือ เชียงทอง         ดิฉัน  นางบุญเหลือ  เชียงทอง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐   ขอรับรอง  นายสว่าง    
ส.อบต.หมู่ที่ 10           แก้ววิเศษ   ผู้รับรองคนท่ี ๒ 

 

ประธานสภาฯ           มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อ ผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒  อีก
หรือไม่ครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีก 

ประธานสภาฯ            เมื่อไม่มีการเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม นายสว่าง   แก้ววิเศษ  ได้รับการเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 

            ล าดับต่อไปด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ ขอให้ที่ประชุม
ได้เสนอรายชื่อผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓  ขอให้เสนอครับ 

นางสุภาภรณ์  ภักตะไชย    ดิฉัน  นางสุภาพร  ภักตะไชย  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓  ขอเสนอ  นางสาวสุกัญญา   
ส.อบต.หมู่ที่ 3              คงเหม็ง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 

 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองจ านวน ๒  ท่าน 

นางขวัญเรือน พันหนองแสง ดิฉัน  นางขวัญเรือน  พันหนองแสง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕   ขอรับรอง   
ส.อบต.หมู่ที่ 5              นางสาวสุกัญญา  คงเหม็ง   ผู้รับรองคนท่ี ๑ 
 



-16- 
นางนริศรา วงศ์จอม   ดิฉัน  นางสาวนริศรา   วงศ์จอม   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒  ขอรับรอง  นางสาวสุกัญญา   
ส.อบต.หมู่ที่ 2             คงเหม็ง   ผู้รับรองคนท่ี ๒ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อ ผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒  อีกหรือไม่
ครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีก 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีการเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม นางสาวสุกัญญา  คงเหม็ง  ได้รับการเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 

 

ประธานสภาฯ               ขณะได้เวลาพักเที่ยงมาแล้ว  ก็จะขอหยุดพักรับประทานอาหารเที่ยง ก่อน 
เพ่ือให้ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ประชุมเพ่ือก าหนด 
ระยะเวลา  วันที่จะให้ทางสมาชิกสภาฯ  ได้ยื่นขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕  ขอหยุดพักรับประทานอาหารก่อนครับ 

 

ประธานสภาฯ              ผมขอพักการประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 13.00 น.   
 

-พักการประชุม- 

 

ประธานสภาฯ              เริ่มประชุมเวลา  13.00 น.  เพ่ือการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระต่อไป  

เลขานุการสภาฯ               ขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติ  ประชุมที่ห้องฝ่ายกิจการสภาฯ ก่อนครับ 
เริ่มประชุมต่อในเวลา   ๑๓.๐๐   น. 

เลขานุการสภาฯ               ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖๕  ผลการเลือกประธานคณะกรรมการ  เลขานุการ
คณะกรรมการ มีรายชื่อดังนี้ 

 -ประธานคณะกรรมการ  คือ  นายสว่าง   แก้ววิเศษ 
 -เลขานุการคณะกรรมการ คือ  นางสาวสุกัญญา   คงเหม็ง 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ )  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภา 
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ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได ้และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข้อ   49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  

 

นายสว่าง แก้ววิเศษ                โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้มีก าหนดระยะเวลาในการยื่น ดังนี้ 
ส.อบต.หมู่ที่ 9             ค าแปรญัตติเป็นเวลา  ๒  วัน  คือในวันที่ ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๖.๐๐  น. –  

๑๘.๐๐  น.  และในวันที่ ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๖.๐๐  น. – ๑๘.๐๐  น.  ณ  
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร และสามารถรับแบบฟอร์มในการขอ
ยื่นค าร้องขอแปรญัตติได้เลยนะครับ 

 

ประธานสภาฯ                เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ก าหนด ระยะเวลายื่นเสนอค าแปรญัตติ
เรียบร้อยแล้ว  ในการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๕ เพ่ือพิจารณา ในวาระที่เหลือ คือ วาระที่๒ และ วาระที่ ๓  นั้น จะได้มีการออก
หนังสือนัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง 

 

ที่ประชุม รับทราบ 

ปลัดอบต.               ๕.๔  พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

               อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑  และไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน  2  รายการ ดังนี้ 

       (1.) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)  จ านวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ             
7,500 บาท เป็นเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน 

  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จากโรงงาน
ผู้ผลิต 
 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
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 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8  ภาพต่อนาที (ipm) 

  - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5  ภาพต่อนาที (ipm) 
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 

  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
 - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 

  - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
  - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400  เปอร์เซ็นต์ 

 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b,g,n) ได ้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2564) หน้า 9 ล าดับที่ 4 
 โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่  
แผนงานบริหารงานทั่วไป                             
งานบริหารงานทั่วไป                                              
หมวดครุภัณฑ์                               

                               ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                     
-ตั้งไว้  15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink 
Tank Printer)  จ านวน  2  เครื่อง  โดยโอนมาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ.2564  ดังนี้ 

                         โอนลดจากรายการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป                                       
งานบริหารงานทั่วไป                                              
หมวดค่าครุภัณฑ ์                               

                               ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
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   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมตั้งพ้ืน งบประมาณที่ตั้ง

ไว้  14,800.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  14,800.-บาท  โอนไปตั้งจ่ายเพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)  จ านวน  2  เครื่อง  จ านวนเงินที่โอน 14,800.- 
บาท งบประมาณคงเหลือ 0.00.- บาท 

                                               โอนลดจากรายการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป                                       
งานบริหารงานทั่วไป                                              
หมวดค่าใช้สอย                                

                               ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
                 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 3  มิถุนายน ประจ าปี พ.ศ. 2564    งบประมาณที่ตั้งไว้  20,000.-บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  5,000.-บาท  โอนไปตั้งจ่ายเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink 
Tank Printer)  จ านวน  2  เครื่อง  จ านวนเงินที่โอน 200.- บาท งบประมาณคงเหลือ 
4,800.- บาท 

     เหตุผลและความจ าเป็นที่ขอโอน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ มีความ
จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

ประธานสภาฯ               ตามท่ีท่านปลัดฯ ชี้แจงไปแล้วนั้น ผมขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบการ
โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)  จ านวน 2 
เครื่อง  ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม               เห็นชอบให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)  
จ านวน 2 เครื่อง โดยการยกมือ ด้วยคะแนนเสียง   ๑๕  ท่าน งดออกเสียง  ๑  ท่าน ลา  
ประชุม  ๒  ท่าน จากสมาชิกฯ ทั้งหมด  ๑๘  ท่าน 

ปลัดอบต.                                 (2.) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมไฟฟ้าเบรกเกอร์ 3 เฟส จ านวน 
2  ตู้  ราคาตู้ละ 8,000 บาท  โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1) ตู้ Load Center 3 เฟส 4 สาย 380/415 VAC 50/60 Hz มีขนาด ไม่น้อยกว่า  
12 ช่อง  
2) เมนเบรกเกอร์ ชนิด 3 เฟส ขนาด 100 แอมป์ จ านวน 1 ชุด 
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3) เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 32 แอมป์ จ านวน 3 ชุด  
4) อุปกรณ์ทุกชนิดต้องได้รับมาตรฐาน มอก. 
***เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องตั้งจ่ายตาม
ราคาท้องตลาด 
- เ ป็ น ไ ป ต า ม ห นั ง สื อ ก ร ะท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ที่  ม ท  0 8 0 8 . 2 / ว  1 1 3 4  ล ง
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2564) หน้าที่ 9 ล าดับที่ 3 
                โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่  
แผนงานการศึกษา                             
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                              
หมวดครภุัณฑ์                               

                               ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                     
               -ตั้งไว้  16,000.-บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมไฟฟ้าเบรกเกอร์ 3 เฟส  จ านวน 2  ตู้  โดยโอนมาจาก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2564  ดังนี้ 

      โอนลดจากรายการ 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                       
งานกีฬาและนันทนาการ                                              
หมวดค่าใช้สอย                                

                               ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
                 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.เบญจขร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณที่ตั้งไว้  300,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  300,000.-บาท  โอนไปตั้งจ่ายเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ ตู้ควบคุมไฟฟ้าเบรกเกอร์ 3 เฟส จ านวน 2 ตู้ จ านวนเงินที่โอน 16,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 284,000.- บาท 

     เหตุผลและความจ าเป็นที่ขอโอน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ มีความ
จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

ประธานสภาฯ               ตามท่ีท่านปลัดฯ ชี้แจงไปแล้วนั้น ผมขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบการ
โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมไฟฟ้าเบรก
เกอร์ 3 เฟส  จ านวน 2  ตู้  ขอมติที่ประชุมครับ 
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มติที่ประชุม               เห็นชอบให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ตู้ควบคุมไฟฟ้าเบรกเกอร์ 3 เฟส  จ านวน 2  ตู้  จ านวน 2 เครื่อง โดยการยกมือ 
ด้วยคะแนนเสียง   ๑๕  ท่าน งดออกเสียง  ๑  ท่าน ลา  ประชุม  ๒  ท่าน จากสมาชิกฯ 
ทั้งหมด  ๑๘  ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

 

ประธานสภาฯ              ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งหรือ
สอบถามในที่ประชุมก็ขอเชิญครับ 

 

นายก อบต.                เนื่องจากสถานะการเงินการคลังของ อบต. ในปัจจุบัน  เกี่ยวกับรายได้ที่เข้า
มานั้นค่อนข้างน้อย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโครงการที่เป็นงบลงทุนของแต่ละหมู่ ก็ขอให้แต่
ละหมู่ ได้พิจารณาว่า ถ้าสิ้นปีแล้วงบประมาณไม่ได้ตามที่ประมาณการเอาไว้ เราจะมี
แนวทางอย่างไรที่จะด าเนินการเกี่ยวกับโครงการที่เป็นงบลงทุนที่ตั้งจ่ายเอาไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของปีนี้ ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้พิจารณาและหา
แนวทางในการประชุมครั้งถัดไป 

 

นายสว่าง แก้ววิเศษ                 ในกรณีที่ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากร้านเดชณรงค์ และต้องถูกกักตัว ไม่ทราบว่า 
ส.อบต.หมู่ที่ 9            สามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่และต้องด าเนินการอย่างไร 

 

ปลัด อบต.                 กรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค – ๑๙  นั้น ซึ่งประกอบด้วย ผู้
ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ต้องถูกกักตัว ๑๔  วัน ผู้ที่เสี่ยงสูงจากการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
กักตัว ๑๔  วัน และผู้ติดเชื้อที่ต้องรอเตียงต้องพักอยู่ในพ้ืนที่  ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลเบญจขร มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือเป็นถุงยังชีพ ในการด าเนินการช่วยเหลือ 
ก็จะน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการระดับต าบลอีกครั้งหนึ่ ง รวมถึงผู้ที่รักษาหาย
แล้วและต้องกักตัวอีก ๑๔  วัน ก็จะได้น าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการระดับต าบล
เป็นผู้พิจารณาต่อไป 

 

ประธานฯ                   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอร่างอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  หากไม่มีการเสนอเพ่ิม
อีก กระผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 

 

ปิดประชุม เวลา  ๑๕.๐๐   น. 
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(ลงชื่อ).......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                        (นายอนันต์   สวัสดี) 
                                                     เลขานุการสภาฯ อบต.เบญจขร 
 
 

   (ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายสมคิด    จันทร์ทา) 
                                                     ประธานสภาฯ อบต.เบญจขร 
 
 
 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

  (ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการ 
                                               (นายสว่าง     แก้ววิเศษ   ) 
 
 

  (ลงชื่อ).......................................................รองประธาน 
                                             (นายค าผอง       ทองทา) 
 
 

  (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
                                             (นางสาวสุกัญญา   คงเหม็ง 

 
 


