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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3/2563  ครั้งที่ 1        

วันจันทร์ที่  10  เดือนสิงหาคม  2563  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์ รองประธานสภา อบต.บ้านหม้อ อรรถสูตร    สุขไตรรัตน์  
2 นายปกรณ์    คล้ายเพ็ชร เลขานุการสภา อบต.บ้านหม้อ ปกรณ์   คล้ายเพ็ชร  
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  
 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

- พันโทบุญส่ง  สังข์สุข    ประธานสภาฯ  เนื่องจาก ลาป่วย 
- นายทัน   ศรีอินทร์    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 เนื่องจาก ลาป่วย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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 นางสาวราตรี  จุลบุตร หัวหน้าสำนักปลัด ราตรี  จุลบุตร  
5 นายชินวัตร  ชาวดง ผู้อำนวยการกองช่าง ชินวัตร  ชาวดง  
6 นางสาวบุษรินทร์  หนังสือ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม บุษรินทร์  หนังสือ  
7 นายสุเมธ  กรองกำธร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สุเมธ  กรองกำธร  
8 นางสาวกฤษณา  เหล็งบำรุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฤษณา  เหล็งบำรุง  

 

เริ่มประชุม เวลา  13.3๐  น. 

 
  เมื่อสมาชิกทุกท่านมาพร้อมกัน นายปกรณ์  คล้ายเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านหม้อ  ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม 
พร้อมแจ้งให้ประธานสภาฯ  ดำเนินการเปิดประชุมตามวาระ  ดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1   ประธานแจ้งให้ทราบ 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  สวัสดีท่านสมาชิกสภา อบต.บ้านหม้อและผู้เข้าร่วมประชุม   

ทุกท่าน ในวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  สมัยสามัญ สมัยที่ 
3/2563  ครั้งที่ 1  วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม ๒๕63  ในวาระนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ
ในการประชุมครั้งนี้  พันโทบุญส่ง  สังข์สุข  ประธานสภา อบต.บ้านหม้อ ได้แจ้งลาป่วย          
จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมครั้งนี้ได้  จึงเป็นหน้าที่ของกระผม นายอรรถสูตร  
สุขไตรรัตน์  รองประธานสภา อบต.บ้านหม้อ ปฏิบัติหน้าที่แทนในวันนี้ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์)  - ในวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ในการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕63  ตามที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ตรวจสอบหากมีสิ่งอ่ืนใดที่ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม กรุณาชี้แจงเลยครับ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์)  -  เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงขอมติในการ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วต่อไป 

ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติรับรอง 

ระเบียบวาระท่ี    ๓  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
  - ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อปฏิบัติ 

๔.1  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์)  ในวาระนี้ ขอชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้เข้าใจถึงรายละเอียดและ

ขั้นตอนในการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕64  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  หมวด ๓  ข้อ ๔๕  ระเบียบและวาระในการประชุมเพ่ือ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ต้องมีการพิจารณาเป็น ๓ วาระ ซึ่งจะต้องดำเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี้ 

   วาระท่ี ๑  วาระรับหลักการ 
   วาระท่ี ๒  วาระปรึกษาหารือเรียงตามลำดับ เฉพาะที่มีการแปรญัตติ 
   วาระที่ ๓  วาระลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

หรือไม่  โดยจะมีการประชุมเป็นวาระ ๆ ต่อไป  ส่วนร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้  ขอเข้าสู่วาระในการประชุมพิจารณาดังนี้ 

 วาระท่ี ๑  วาระรับหลักการ 
   ซึ่งในวาระนี้ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64  ต่อไป 
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นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ผู้บริหารขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 เข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาตามแนวทางปฏิบัติ               
ในปีงบประมาณ  ๒๕64  อบต.บ้านหม้อ ได้ประมาณการรายรับเป็นเงินทั้งสิ้น 52,500,000 
บาท  โดยได้ตั้งงบประมาณรายรับไว้ดังนี้ 

   ๑. หมวดภาษีอากร  ประมาณการไว้  5,562,850  บาท 
   ๒. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและในอนุญาต  ประมาณการไว้  1,342,770  บาท 
   ๓. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  ประมาณการไว้  400,000  บาท 
   ๔. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  ประมาณการไว้  170,000  บาท 
   ๕. หมวดภาษีจัดสรร   ประมาณการไว้  29,024,380  บาท 
   6. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  ประมาณการไว้  16,000,000  บาท 
   โดยรายละเอียดท่านสมาชิกสภาฯ  สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารแนบท้ายวาระการ

ประชุมที่ได้แจกให้กับทุกท่านไปแล้ว ในส่วนของรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณนั้นจะแบ่งเป็น 
10  แผนงาน  ดังนี้ 

        ๑. แผนงานบริหารทั่วไป  ประมาณการไว้  ๑2,417,660  บาท 
    - งานบริหารงานทั่วไป  ประมาณการไว้  9,186,640  บาท 
    - งานบริหารงานคลัง  ประมาณการไว้  3,285,020  บาท 
   2. แผนงานรักษาความสงบภายใน  ประมาณการไว้  3,312,760  บาท 
   - งานบริหารทั่ ว ไป เกี่ ยวกับรักษาความสงบภายใน  ประมาณการไว้  

2,112,760 บาท 
   - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ประมาณการไว้  1,200,000  

บาท 
  3. แผนงานการศึกษา  ประมาณการไว้  2,886,784  บาท 
   - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ประมาณการไว้ 1,565,520  บาท 
   - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ประมาณการไว้ 495,264  บาท 
   - งานศึกษาไม่กำหนดระดับ  ประมาณการไว้  826,000  บาท 
  4. แผนงานสาธารณสุข  ประมาณการไว้  5,095,450 บาท 
   - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ประมาณการไว้ 5,075,450 บาท 
   - งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน ประมาณการไว้ 20,000 บาท  
  5. แผนงานสังคมสงเคราะห์  ประมาณการไว้  1,522,020  บาท 
  6. แผนงานเคหะและชุมชน  ประมาณการไว้  12,459,206  บาท 
   - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ประมาณการไว้ 4,506,766 

บาท 
   - งานไฟฟ้าถนน  ประมาณการไว้ 3,246,440 บาท 
   - งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ประมาณการไว้ 4,706,000 บาท 
  7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ประมาณการไว้ 370,000 บาท 
  8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ประมาณการไว้ 815,000 บาท 
   - งานกีฬาและนันทนาการ  ประมาณการไว้ 160,000 บาท 
   - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  ประมาณการไว้ 555,000 บาท 
   - งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ประมาณการไว้ 100,000 

บาท  
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 9. แผนงานการเกษตร  ประมาณการไว้ 250,000 บาท 
   - งานส่งเสริมเกษตร  ประมาณการไว้ 50,000 บาท 
   - งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  ประมาณการไว้ 200,000 บาท 
 10. แผนงานงบกลาง  ประมาณการไว้ 13,317,120 บาท 
    - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้  286,500  บาท  
    - สมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้งไว้  30,000  บาท 
    - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งไว้  9,986,400  บาท 
    - เบี้ยยังชีพคนพิการ  ตั้งไว้  1,766,400  บาท 
    - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตั้งไว้  60,000  บาท 
    - เงินสำรองจ่าย  ตั้งไว้  300,000  บาท 
    - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล  ตั้งไว้  203,000  บาท 
   - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 1% ตั้ งไว้  

365,000 บาท 
    - เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ  ตั้งไว้  319,๘2๐  บาท 
 ซึ่งทั้ง 10 แผนงานนี้  ได้ตั้งจ่ายไว้ในวงเงิน 52,500,000 บาท ซึ่งตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้น  จึงขอนำเรียนต่อท่ีประชุมสภาฯ 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ชี้แจงรายละเอียด

รายจ่ายแยกตามแผนงานให้ทราบแล้วนั้น  ทั้งนี้จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดต่อไป  ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในเมื่อสมาชิกสภาฯ  ได้ตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวแล้ว  

พร้อมทั้งไม่มีข้อเพ่ิมเติม  จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64  วาระท่ี ๑  หรือไม่ ต่อไป 

ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติพิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ.๒๕64 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) – เมื่อที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ แล้วนั้น  
ต่อไปเป็นการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕64  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด ๘  ข้อ ๑๐๕  จะต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน  และไม่เกิน ๗ คน เพ่ือพิจารณากลั่นกรองร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯ โดยละเอียด  ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอต่อไป  ขอเชิญ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 (นางวิไลวรรณ  ชมชูชื่น) – ขอเสนอนายกิติชัย  สนสด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) – ขอเชิญสมาชิกฯ รับรองอย่างน้อย ๒  ท่าน 
ที่ประชุมสภาฯ  - รับรองโดย นางวิไลวรรณ  ชมชูชื่น  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 และนายบุญฤกษ์  ม่วงไหมทอง 

สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 (นายนิรันดร์  เกษตรพูนสุข) – ขอเสนอนายมานะ  นวมพะเนียด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) – ขอเชิญสมาชิกฯ รับรองอย่างน้อย ๒  ท่าน 
ที่ประชุมสภาฯ  - รับรองโดย นายนิรันดร์  เกษตรพูนสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  และนายสมพิศ  ม่วงไหมทอง 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 (นายมานะ  นวมพะเนียด) – ขอเสนอนายนิรันดร์  เกษตรพูนสุข  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 



 5 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) – ขอเชิญสมาชิกฯ รับรองอย่างน้อย ๒  ท่าน 
ที่ประชุมสภาฯ  - รับรองโดย นายมานะ  นวมพะเนียด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 และนายกิติชัย  สนสด  สมาชิก

สภาฯ หมู่ที่ 5 
ที่ประชุมสภาฯ  - มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ดังนี้ 
   1. นายกิติชัย  สนสด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
   2. นายมานะ  นวมพะเนียด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
   3. นายนิรันดร์  เกษตรพูนสุข  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์ ) -  เมื่อที่ประชุมร่วมกันเสนอชื่อสมาชิกเพ่ือแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติฯ แล้วนั้น  ต่อไปขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
เป็นผู้นัดประชุมเพื่อคัดเลือกประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อไป 

เลขานุการสภาฯ (นายปกรณ์  คล้ายเพ็ชร) - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น     
ครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น  ดังนั้นจึงขอนัดประชุมเพ่ือคัดเลือกประธาน
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ในวันที่  10 สิงหาคม 2563 เวลา     
16.30 น. 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) –  ลำดับต่อไป ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ร่วมกันกำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ – มีมติกำหนดให้เสนอคำแปรญัตติในช่วงเวลา 08.00-16.00 น. ในระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 
2563 จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2563  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  หากเลย
ระยะเวลาดังกล่าวถือว่าไม่มีผู้ยื่นคำเสนอแปรญัตติ และให้ประธานคณะกรรมการฯ ดำเนินการ
ตามระเบียบต่อไป 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแล้วนั้น  กระผมใน
นามประธานสภาฯ ขอส่งต้นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕64  
ให้กับคณะกรรมการฯ พิจารณาโดยละเอียดต่อไป  ทั้งนี้ถ้าคณะกรรมการหรือสมาชิกสภาฯ เห็น
ว่าควรแก้ไขเพ่ิมเติม  ก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานกรรมการ และอาศัย
อำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  หมวด ๓  ข้อ ๔๕  ว่าด้วยญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่ ๒  ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำ
แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น  จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ กำหนดวันและเวลาในประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติฯ วาระท่ี ๒  และวาระที่ ๓  ต่อไป 

ที่ประชุมสภาฯ – ได้กำหนดวันในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64  
วาระท่ี ๒  และวาระที่ ๓  ในวันศุกร์ที่  ๑4  สิงหาคม  ๒๕63  เวลา 13.30  น. 

๔.2  พิจารณาดำเนนิการนอกเขตพื้นที่ 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้ ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้รับ

แจ้งจากสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตามหนังสือที่ พบ 52010/ว 1345 ลงวันที่ 25 
มิถุนายน 2563 เรื่อง การให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลนอกเขตเทศบาล ว่ามีประชาชนซึ่งมี
ภูมิลำเนาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการขนถ่าย
สิ่งปฏิกูลกับเทศบาลเมืองเพชรบุรี เนื่องจาก อบต.บ้านหม้อ ไม่มีรถสำหรับให้บริการขนถ่ายสิ่ง
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ปฏิกูลดังกล่าว  และการดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายนอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองเพชรบุรี  จะต้องได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี และจากสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ก่อนจึงจะดำเนินการได้   

   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระทำกิจการร่วมกันได้  ทั้งนี้ เมื่อได้รับความ
ยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน 

   โดยในครั้งนี้ทางฝ่ายบริหารขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาการดำเนินการนอกเขตพ้ืนที่
ตามรายการดังกล่าวข้างต้น 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) - ตามทีผู่้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบแล้วนั้น ท่านสมาชิก
สภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญ 

เลขานุการสภาฯ (นายปกรณ์  คล้ายเพ็ชร) – ขอสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เราจะจัดหารถขน
ถ่ายสิ่งปฏิกูลเพ่ือไว้บริการประชาชนในพื้นท่ีเราบ้างได้หรือไม่ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – สำหรับเรื่องรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูลนั้น หากเรา
ดำเนินการเอง จะติดขัดในหลายเรื่อง เช่น เราไม่มีสถานที่ในการทิ้งสิ่งปฏิกูล เป็นต้น 

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) - ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญ 
ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุก

ท่านได้พิจารณาลงมติให้ดำเนินกิจการนอกเขตตามที่เสนอมาหรือไม่ ขอเชิญ 
ทีป่ระชุมสภาฯ  -  มีมตยิินยอมให้ดำเนินกิจการนอกเขตพ้ืนที่ตามท่ีเสนอมา 

๔.3  พิจารณาเห็นชอบการรับมอบพัสดุ 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้ ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้รับ

แจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ว่ามีความ
ประสงค์จะโอนทรัพย์สินโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านหม้อ ให้เป็นทรัพย์สินในความ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ โดยมีรายการทรัพย์สินทั้งหมด 26 รายการ  ตาม
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่  ดศ 
0403.3/ว 3090 16 กรกฎาคม 2563 

   ซึ่งตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553  ข้อ 9 ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้
เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบหมายให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้นถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น   

   และเนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 3 บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับ
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พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ 
และข้อกำหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งได้มี
หน่วยงานของรัฐได้หารือถึงกรณีการรับมอบพัสดุต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  และคณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือตอบข้อหารือ
ตามหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/020147  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ความว่า 
“ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ สำหรับกรณีอ่ืน
ที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าว
มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบ
อ่ืนที่ เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 หมวด 9 “การบริหาร
พัสดุ” ต่อไป”   

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบพัสดุ ในรายการ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นต่อไปครับ   

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) - ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบแล้วนั้น  สมาชิก
สภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม จึงขอให้ที่ประชุม

สภาฯ ลงมติ ว่าจะรับมอบในครั้งนี้หรือไม่อย่างไร  ขอเชิญ 
ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติเห็นชอบการรับมอบพัสดุ (ครุภัณฑ์โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน) ในครั้งนี้ เพ่ือใช้

ประโยชน์ในงานราชการ   

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1  การปรับแนวท่อระบายน้ำ ซอยประชาชื่น  หมู่ที่ 4 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้ ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 

2562 ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอยประชาชื่น 
หมู่ที่  4  วางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 138.00 เมตร  
งบประมาณ 465,000 บาท  ซึ่งตามแบบแปลนที่กำหนดตามในขณะนี้ อาจมีความจำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวของการวางท่อระบายน้ำ  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  รับทราบ 

 

 

5.2  การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  12 สิงหาคม 2563 
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รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้ ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป  

หัวหน้าสำนักปลัด (นางสาวราตรี  จุลบุตร) – เนื่องจากในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ของทุกปี ถือเป็นวันแม่
แห่งชาติ  และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพ่ือเป็น
การเฉลิ มพระเกี ย รติ ใน โอกาสวัน เฉลิ มพ ระชนมพรรษาสม เด็ จพระนางเจ้ า สิ ริกิ ติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563  และเป็นการ
รักษาวัฒนธรรมที่ดี   ที่ลูกแสดงความกตัญญูต่อแม่ ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ  ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม  ๒๕63  รายละเอียดตามกำหนดการที่ได้แจกให้กับทุกท่านไป
แล้วนั้น  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุมสภาฯ  -  รับทราบ 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) - ท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบอีกหรือไม่ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีเรื่องที่จะเสนอเพ่ิมเติม 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์)  -   เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีเรื่องอ่ืนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในครั้งนี้   และขอปิด
ประชุม  

 
เลิกประชุมเวลา  15.45  น. 
 
 
             ปกรณ์  คล้ายเพ็ชร     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายปกรณ์  คล้ายเพ็ชร) 
                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


