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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3/2562        

วันศุกร์ที่  20  เดือนธันวาคม  2562  เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ -สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 พันโทบุญส่ง   สังข์สุข ประธานสภา อบต.บ้านหม้อ บุญส่ง   สังข์สุข  
2 นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์ รองประธานสภา อบต.บ้านหม้อ อรรถสูตร    สุขไตรรัตน์  
3 นายนิรันดร์    เกษตรพูนสุข สมาชิกสภา หมู่ที่  1 นิรันดร์    เกษตรพูนสุข  
4 นายบุญฤกษ์   ม่วงไหมทอง สมาชิกสภา หมู่ที่  2 บุญฤกษ์  ม่วงไหมทอง  
5 นายสมพิศ      ม่วงไหมทอง สมาชิกสภา หมู่ที่  2 สมพิศ    ม่วงไหมทอง  
6 นายมานะ   นวมพะเนียด สมาชิกสภา หมู่ที่  3 มานะ   นวมพะเนียด  
7 นายกิติชัย   สนสด สมาชิกสภา หมู่ที่  5 กิติชัย  สนสด  
8 นางวิไลวรรณ    ชมชูชื่น สมาชิกสภา หมู่ที่  6 วิไลวรรณ  ชมชูชื่น  
9 นายปกรณ์    คล้ายเพ็ชร เลขานุการสภา อบต.บ้านหม้อ ปกรณ์   คล้ายเพ็ชร  
 
ผู้ไม่มาประชุม 

- นายทัน  ศรีอินทร์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 เนื่องจากลาป่วย 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ -สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธนภัทร  ณ ระนอง นายอ าเภอเมืองเพชรบุรี ธนภัทร  ณ ระนอง  
2 นายทวี  เข็มกลัด หน.ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ทวี  เข็มกลัด  
1 นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์ นายก อบต.บ้านหม้อ ธีรศักดิ์  พานิชวิทย์  
2 นางสุภาภร  จิราณิชชกุล รองนายก อบต.บ้านหม้อ สุภาภร  จิราณิชชกุล  
3 นายสอย  ปานแก้ว รองนายก อบต.บ้านหม้อ สอย  ปานแก้ว  
4 นางสมคิด  มุ่งลิ้ม ปลัด อบต.บ้านหม้อ  สมคิด  มุ่งลิ้ม  
5 นางบุญรวม  ค าชื่น ผู้อ านวยการกองคลัง บุญรวม  ค าชื่น  
6 นางสาวราตรี  จุลบุตร หัวหน้าส านักปลัด ราตรี  จุลบุตร  
7 นายชินวัตร  ชาวดง ผู้อ านวยการกองช่าง ชินวัตร  ชาวดง  
8 นางสาวบุษรินทร์  หนังสือ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม บุษรินทร์  หนังสือ  
9 นางสาวคนึง  เปี่ยมจิตร์ รก.ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ คนึง  เปี่ยมจิตร์  

10 นายสุเมธ  กรองก าธร รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ สุเมธ  กรองก าธร  
11 นางสาวกฤษณา  เหล็งบ ารุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฤษณา  เหล็งบ ารุง  
12 นางสาวอัธยา  ชูเหม นักวิชาการสาธารณสุข อัธยา  ชูเหม  
13 นางสาววิไลลักษณ ์ ตันประเสริฐ นักประชาสัมพันธ์ วิไลลักษณ์  ตันประเสริฐ  
14 นายธนกฤต  สายสินธ์ ก านันต าบลบ้านหม้อ ธนกฤต  สายสินธ์  
15 นายสมชาติ  จักรกรด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 สมชาติ  จักรกรด  
16 นายเทวฤทธิ์  ม่วงไหมทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 เทวฤทธิ์  ม่วงไหมทอง  
17 นายพนธกร  ชุ่มจิตต์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 พนธกร  ชุ่มจิตต์  
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

ล าดับที ่ ชื่อ -สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
18 นายสันต์  ตุลา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 สันต์  ตุลา  
19 นายณัฐชนน  พานิชวิทย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ณัฐชนน  พานิชวิทย์  
20 นายการันต์  สุขไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 การันต์  สุขไตรรัตน์  
21 นางพัชรา  พรมสี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 พัชรา  พรมสี  
22 นายณรงค์  ช่องแสก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ณรงค์  ช่องแสก  
23 นายอภิสิทธิ์  มิตรกุล สารวัตรก านัน อภิสิทธิ์  มิตรกุล  
24  นายณฤพล  สังข์พุก สารวัตรก านัน ณฤพล  สังข์พุก  
25 นายจอม  ราโรจน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 จอม  ราโรจน์  
26 นางรัศมี  หลงรอด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 รัศมี  หลงรอด  
27 นายสนธยา  ราโรจน ์ แพทย์ประจ าต าบลบ้านหม้อ สนธยา  ราโรจน ์  
28 นายเอนก  เอ้ือมเอิบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 เอนก  เอื้อม  
29 นางรุ่งรัชนี  มั่งคั่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 รุ่งรัชนี  มั่งคั่ง  

 

เริ่มประชุม เวลา  14.0๐  น. 

 
  เมื่อสมาชิกทุกท่านมาพร้อมกัน นายปกรณ์  คล้ายเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหม้อ  ท าหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม 
พร้อมแจ้งให้ประธานสภาฯ  ด าเนินการเปิดประชุมตามวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1   ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) -  สวัสดีท่านสมาชิกสภา อบต.บ้านหม้อและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      

ในวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4/๒๕62  วัน
ศุกร์ที่ 20 ธันวาคม ๒๕62  ในวาระนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ การประชุมในวันนี้จะมี
หน่วยงานราชการอ่ืนเข้าร่วมการประชุมด้วย คือ นายธนภัทร  ณ ระนอง  นายอ าเภอเมือง
เพชรบุรี  และนายทวี  เข็มกลัด หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ  ซึ่งจะมาชี้แจงเกี่ยวกับการ
จัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ประชุมสภาฯ  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) -  ในวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 30  
ตุลาคม ๒๕62  ตามที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ตรวจสอบหากมีสิ่งอ่ืนใดที่ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม กรุณาชี้แจงเลยครับ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) -   เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงขอมติในการรับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้วต่อไป 

ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติรับรอง 

ระเบียบวาระท่ี    ๓  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
  - ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อปฏิบัติ 
๔.1  พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1    
ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) -  ในวาระนี้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) โดย
ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580)  และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมานั้น  เนื่องจาก
ยังมีปัญหาความต้องของประชาชนบางส่วนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อต้องด าเนินการ
แก้ไข อีกท้ังข้อมูลบางส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีความคลาดเคลื่อนต้อง
ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  จึงได้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ
เพ่ิมเติมขึ้น    

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 22  ข้อ 22/1  และข้อ 22/2 

เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามข้ันตอนที่ระเบียบฯ ก าหนด ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 

แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 
   ผู้บริหารจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  ดังรายการตามเอกสารแนบท้าย
วาระการประชุมที่ได้แจกให้กับทุกท่านไปแล้วนั้น  จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง   สังข์สุข) – ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) 
แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง   สังข์สุข) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอมติในการพิจารณา

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  
ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1  ตามท่ีเสนอ 



 4 

๔.2  พิจารณาเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันเกินหนึ่งปีงบประมาณ    
ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) ส าหรับวาระนี้ ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ        

จะด าเนินการเช่าที่ดินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 3 การเช่า การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ข้อ 93 (1) และ (4) โดย
ก าหนดการเช่าที่ดินดังนี้  

   1. เช่าที่ดินของนางบาหยัน  สาตราวุธ  ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินเลขที่ 
19022 เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา (ท้ังแปลง)  มีก าหนดระยะเวลา 10 ปี โดยปีที่ 1 -5 
ค่าเช่าปีละ 20,000 บาท ปีที่ 6-10 ค่าเช่าปีละ 25,000 บาท ก าหนดช าระค่าเช่าเป็นรายปี
โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในแต่ละปีเป็นค่าเช่าที่ดิน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2572  ต่อไป เพื่อใช้ในโครงการศูนย์ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ 

2. การเช่าที่ดิน นายทัน  กันคล้าย โฉนดที่ดินเลขที่ 10009  เนื้อที่ 56 ตารางวา 
(บางส่วน) มีความกว้าง 7 เมตร ยาว 32 เมตร ซึ่งเนื้อท่ีติดต่อกับพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหม้อ เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บพัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ และ
ใช้ส าหรับจอดรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ  มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี  ก าหนด
ช าระค่าเช่าเป็นรายปีโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในแต่ละปีเป็นค่าเช่าที่ดิน  ปีละ 
25,000 บาท  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

โดยการเช่าที่ดินทั้งสองรายมีสัญญาผูกพันเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ซึ่ง เราจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  ข้อ 38 “ภายใต้บังคับข้อ 9 ข้อ 
17 ข้อ 21 และข้อ 34 การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ให้
กระท าได้โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของ
กฎหมาย”  

“การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณส าหรับโครงการใด
โครงการหนึ่งจะกระท าได้เมื่อมีความจ าเป็นที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่าย และด าเนินการในแต่
ละปีงบประมาณได้ ซึ่งเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้
เป็นส่วนๆ และมีรายได้ไม่ เพียงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกิน
ปีงบประมาณถัดไปและงบประมาณที่  จะก่อหนี้ผูกพัน จะต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของงบประมาณที่ผ่านมา โดยจะต้องระบุในงบประมาณ
รายจ่ายในปีปัจจุบัน และในปีงบประมาณถัดไปให้ชัดเจน” 

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อจะต้องท าสัญญาเช่าฯ รายนางบาหยัน  สาตราวุธ  
เป็นเวลา 10 ปี  และรายนายทัน  กันคล้าย เป็นเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณ และไม่ใช่โครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกรายการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้เป็นส่วน ๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว  จึงเป็นกรณีที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการเช่าที่ดินทั้งสองรายการเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการบริการประชาชนในพ้ืนที่ใน
ระยะยาว โดยตามความใน ข้อ 4 “ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมี
อ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ก าหนดหลักเกณฑ์ และก าหนดวิธี
ปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้” 
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“ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอ านาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราการ
จังหวัดได้” 

ในกรณีดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้มีค าสั่ง ที่ 393/2541 เรื่องการมอบอ านาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน “เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินไปด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสิ้นสุดที่จังหวัด อาศัย
อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้   

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 4 วรรคสอง…”  

   ซึ่งหากสภาฯ มีมติเห็นชอบในครั้งนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ จะท าความ
ตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543  ข้อ 38 ต่อไป 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
4) พ.ศ.2561  ข้อ 39 “การขอเบิกเงินจากหน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณใด ให้เบิกได้แต่เฉพาะในปีงบประมาณนั้น รวมทั้งเงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยที่มิต้องจัดท าข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เว้นแต่ 

  (1) เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณนั้น และ
ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ต่อผู้มีอ านาจตามระเบียบแล้ว 

  (2) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และ
ได้รับอนุมัติจาก ผู้บริหารท้องถิ่นให้กันเงินไปจ่ายในปีงบประมาณถัดไป 

    (3) กรณีมีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่มิต้องจัดท า
ข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีซึ่งเบิกจ่ายไม่ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา และได้บันทึกบัญชีไว้แล้ว”  และ 

    ข้อ 56 “ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายประจ าที่เกิดขึ้นในปีใด ให้เบิกจากงบประมาณ
รายจ่ายในปีนั้นไปจ่ายเงินที่เบิกไปเพ่ือจ่ายให้ยืม ถ้าจ าเป็นต้องจ่ายติดต่อคาบเกี่ยวไปถึง
ปีงบประมาณใหม่ จะเบิกเงินล่วงหน้าจากปีปัจจุบันไปจ่ายส าหรับระยะเวลาในปีใหม่ก็ได้ โดยให้
ถือว่าเป็นรายจ่ายของปีที่เบิกเงินงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 

    (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่เกินหกสิบวัน 
  (2) ส าหรับปฏิบัติราชการอ่ืน ๆ ไม่เกินสิบห้าวัน” 
เนื่องจากกรณีดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อจะต้องท าสัญญาเช่าฯ รายนาง

บาหยัน  สาตราวุธ  เป็นเวลา 10 ปี  และรายนายทัน  กันคล้าย เป็นเวลา 3 ปี  การเบิกจ่ายเงิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าขาดประโยชน์ดังกล่าว จึงมิใช่เป็นการเบิกจ่ายเงินเฉพาะในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน  จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 39  และข้อ 56  จึงเป็นกรณีที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ ไม่สามารถด าเนินการตามระเบียบ โดยตามความในข้อ 4 “ให้
ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา 
ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้” วรรคสอง “ในกรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ ได้  ให้ขอท าความตกลงกับ
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ปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ” และวรรคท้าย “ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบ
อ านาจตามวรรคสองให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้”  

ในกรณีดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยได้มีค าสั่งที่ 181/2548 เรื่อง การมอบอ านาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  “ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการ
พิจารณาอนุมัติในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามได้องค์การบริหารส่วน
ต าบลจะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ได้…”  
โดยหากสภาฯ มีมติเห็นชอบในครั้งนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ จะท าความตกลง
กับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  ข้อ 39 และข้อ 56 ต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง   สังข์สุข) – ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงเรื่องการก่อหนี้ผูกพันเกินหนึ่งปีงบประมาณ 
ส าหรับการเช่าที่ดินทั้งสองรายการ ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง   สังข์สุข) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอมติในการพิจารณา

เห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันเกินหนึ่งปีงบประมาณส าหรับการเช่าที่ดินทั้งสองรายการ ขอเชิญ 
ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันเกินหนึ่งปีงบประมาณส าหรับการเช่าที่ดินทั้งสองรายการ ตามที่

เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2563) 

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) -  ในวาระนี้ ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ส าหรับการรายงานผลการติดและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ผมขออนุญาตให้หัวหน้า
ส านักปลัดเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านได้ทราบต่อไป ขอเชิญครับ 

หัวหน้าส านักปลัด (นางสาวราตรี  จุลบุตร) - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 6 การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

   สรุปการน าแผนไปสู่การปฏิบัติในห้วงปี 2562  
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และแหล่งน้ า  โครงการที่บรรจุในแผน จ านวน 12 โครงการ  โครงการที่เพ่ิมเติม 14 โครงการ  
น ามาด าเนินการได้จริง 18 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 69.29 

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  โครงการที่บรรจุในแผน จ านวน 2 โครงการ 
โครงการที่เพ่ิมเติม 1 โครงการ  น ามาด าเนินการได้จริง 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  โครงการที่บรรจุในแผน จ านวน 16 โครงการ  
น ามาด าเนินการได้จริง 7 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 43.75 
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   ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  โครงการที่บรรจุในแผน จ านวน 
๒0 โครงการ  น ามาด าเนินการได้จริง 9 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 45 

   ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  โครงการที่บรรจุในแผน จ านวน 13 
โครงการ  โครงการที่เพ่ิมเติม 5 โครงการ  น ามาด าเนินการได้จริง 9 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
50 

   ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  โครงการที่บรรจุ
ในแผน จ านวน ๘ โครงการ  โครงการที่เพ่ิมเติม 8 โครงการ  น ามาด าเนินการได้จริง 15 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 93.75 

   รวมโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาปี ๒๕๖2  จ านวน 99 โครงการ  น ามาด าเนินการ 
ได้จริง 61 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 61.62  

   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2562   
   ๑. การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ า  

มีจ านวนโครงการทั้งหมด 18 โครงการ  จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ 11 โครงการ  คิดเป็นร้อย
ละ 61.11  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33  โครงการที่มี
การยกเลิก 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.56    

   ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  มีจ านวนโครงการทั้งหมด 3 โครงการ โครงการที่แล้วเสร็จ 
2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67  โครงการที่มีการยกเลิก ๑ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 33.33 

   ๓. การพัฒนาด้านสังคม  มีจ านวนโครงการทั้งหมด 7 โครงการ  จ านวนโครงการที่แล้ว
เสร็จ 6 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 85.71  โครงการที่ยังไม่ด าเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 14.29   

   ๔. การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  มีจ านวนโครงการทั้งหมด 9 โครงการ  
จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ 8 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 88.89  โครงการที่มีการยกเลิก 1 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 11.11 

   ๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  มีจ านวนโครงการทั้งหมด 9 โครงการ  จ านวน
โครงการที่แล้วเสร็จ 8 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 88.89  โครงการที่มีการยกเลิก 1 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 11.11 

   ๖. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  มีจ านวนโครงการทั้งหมด 
15 โครงการ  จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ 15 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100  

   รวมจ านวนโครงการทั้งหมด 61 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ 50 โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 81.97  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 6 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 9.84  โครงการที่
ยังไม่ด าเนินการ 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 1.64  โครงการที่มีการยกเลิก 4 โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 6.56  

   สรุปผลการบันทึกข้อมูลการติดตามและประเมินผลปี 2562 ในระบบ e-plan   

   เนื่องจากขั้นตอนของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องด าเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบ e-plan  โดยทางงานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้
ด าเนินการบันทึกข้อมูลยุทธศาสตร์ของ อปท.  โครงการ  งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ เป็นต้น  
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และในส่วนของการลงนามสัญญาจะเป็นหน้าที่ของกองคลังในการบันทึ กข้อมูล  ส าหรับ
ปีงบประมาณ 2562 จะขอสรุปตามแผนภูมิที่ได้จากการบันทึกข้อมูลในระบบ e-plan แบบ
คร่าว ๆ ดังนี้   

   1. การเปรียบเทียบจ านวนโครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหม้อจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเห็นได้จากแผนภูมิ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จ านวน
โครงการมากกว่าทุกยุทธศาสตร์  

   2. การเปรียบเทียบมูลค่าหรืองบประมาณ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ จะเห็นได้ว่า
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่ง
น้ า เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากกว่ายุทธศาสตร์อ่ืน 

   3. การเปรียบเทียบโครงการที่มีการเบิกจ่ายแล้วเสร็จเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562  
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์  จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ที่มีโครงการได้รับการเบิกจ่ายสู งที่สุดเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ 2562 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม จึงขอรายงานให้ที่ประชุม
สภาฯ ทราบ 

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) –  ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
ขอเชิญ่ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  รับทราบ และไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม 

5.2  การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 
2563 

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) -  ในวาระนี้ ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป 
นักวิชาการศึกษา (นายสุเมธ  กรองก าธร) – เนื่องจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านหม้อ  ได้ก าหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ซึ่งในปี 2563 จะตรงกับวันเสาร์ที่ 
11 มกราคม 2563  โดยพิธีเปิดจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. ในปีนี้มีซุ้มเกม 6 ซุ้ม และมีการ
เล่นเกมชิงรางวัลและนันทนาการบนเวที  รวมไปถึงมีการจัดซุ้มอาหารไว้คอยบริการเด็ก ๆ ที่
มาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระที่ได้แจกให้กับทุกท่านไป
แล้วนั้น  จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ และที่ประชุมทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวโดย
พร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุมสภาฯ  -  รับทราบ 

5.3  การจัดท าโครงการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.บ้านหม้อ) 

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) -  ในวาระนี้ ขอเชิญผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ
ต่อไป 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ขออนุญาตให้ท่านนายอ าเภอเมืองเพชรบุรี และ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ได้เรียนชี้แจงเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.บ้านหม้อ)  ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีได้มอบหมายให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหม้อน าร่องในการด าเนินการนี้ และเป็นโครงการเร่งด่วนที่เราต้องเร่งจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมก่อนที่จะด าเนินการเนื่องจากยังไม่มีโครงการนี้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขอเรียนเชิญท่านนายอ าเภอเมืองเพชรบุรีครับ 
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นายอ าเภอเมืองเพชรบุรี (นายธนภัทร  ณ ระนอง) – สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้
ทรงมีพระราโชบายในเรื่องจิตอาสา ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดจัดตั้งชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบล และ
เทศบาลต าบล) อย่างน้อยแห่งละ 50 คน เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติให้ครบทุกแห่งภายในเดือนกรกฎาคม 2563  โดยในห้วงเดือนธันวาคม 
2562 ให้ด าเนินการฝึกอบรมฯ น าร่องอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง   ในฐานะคณะท างานเพ่ือ
ก าหนดแผนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จังหวัดเพชรบุรี ก็ได้มีการ
ประชุมคณะท างานไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งที่ประชุมได้เล็งเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบล     
บ้านหม้อเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ ที่ประชุมคณะท างานจึงลงมติว่าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหม้อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าร่องของจังหวัดเพชรบุรีในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ซึ่งจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562  
และในส่วนของวิชาในการฝึกอบรมและรายละเอียดอ่ืน ๆ นั้น เป็นหน้าที่ของส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุน ประสานวิทยากร รวมไปถึงการสนับสนุน
เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ในการฝึกอบรม  ซึ่งในวันนี้หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีก็ได้มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  ขอเชิญ
ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ (นายทวี  เข็มกลัด) – ส าหรับในเรื่องตารางในการฝึกอบรม ทางส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีจะช่วยดูแลและให้การสนับสนุนวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้ รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมด้วย ซึ่งตามแนวทางการปฏิบัติงานจะต้อง
ฝึกอบรมทั้งหมด 3 วัน  โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ จะด าเนินการ
ฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2562 ครับ   

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) – ที่ประชุมฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ ขอเชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 (นางวิไลวรรณ  ชมชูชื่น) – ขอสอบถามว่า ในหลักสูตรการฝึกอบรมจะมีการให้ความรู้ใน

เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ าบ้างหรือไม่ 
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ (นายทวี  เข็มกลัด) – ส าหรับการให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง

น้ านั้น มีอยู่ในตารางการฝึกอบรมครับ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ขอแจ้งเพ่ิมเติม คือ ตามที่ท่านหัวหน้าฝ่ายป้องกัน

และปฏิบัติการได้แจ้งแล้วว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อได้ก าหนดการจัดโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2562 นั้น  จึงขอความ
ร่วมมือทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล      
บ้านหม้อ จะจัดส่งหนังสือเชิญพร้อมแนบก าหนดการให้กับทุกท่านในภายหลังครับ 

ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ 
ที่ประชุมสภาฯ – ไม่มีผู้ใดซักถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) - ท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบอีกหรือไม่ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีเรื่องที่จะเสนอเพ่ิมเติม 
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ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข)  -   เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีเรื่องอ่ืนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในครั้งนี้  และขอปิดประชุมครับ  

 
เลิกประชุมเวลา  ๑6.28  น. 
 

      ปกรณ์  คล้ายเพ็ชร      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
                   (นายปกรณ ์ คล้ายเพ็ชร) 
                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่   2  มกราคม     พ.ศ. 2563 
 
        อรรถสูตร  สุขไตรรัตน์ 

(นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์)     
 กรรมการ  

        นิรันดร์  เกษตรพูนสุข 
(นายนิรันดร์  เกษตรพูนสุข) 

       กรรมการ 

วิไลวรรณ  ชมชูชื่น 
(นางวิไลวรรณ  ชมชูชื่น)  
    ประธานกรรมการ 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีมติรับรองรายการประชุม เมื่อวันที่  14   กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2563 

 
พ.ท.     บุญส่ง  สังข์สุข                          

            ( บุญส่ง       สังข์สุข) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 


