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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3/2563  ครั้งที่ 2        

วันศุกร์ที่  14  เดือนสิงหาคม  2562  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

- นายทัน  ศรีอินทร์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5    ลาป่วย 
- นางวิไลวรรณ  ชมชูชื่น สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ติดภารกิจ 

 
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 นางสาวกฤษณา  เหล็งบำรุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฤษณา  เหล็งบำรุง  
8 นายสุเมธ  กรองกำธร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สุเมธ  กรองกำธร  

 

เริ่มประชุม เวลา  13.3๐  น. 

 
  เมื่อสมาชิกทุกท่านมาพร้อมกัน นายปกรณ์  คล้ายเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านหม้อ  ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม 
พร้อมแจ้งให้ประธานสภาฯ  ดำเนินการเปิดประชุมตามวาระ  ดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1   ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) -  สวัสดีท่านสมาชิกสภา อบต.บ้านหม้อและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      

ในวันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  สมัยสามัญ สมัยที่  3            
ครั้งที่ 2/๒๕63  วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม ๒๕63 ในวาระนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ 
เนื่องจากอาการป่วยของกระผมยังไม่หายดี ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้  กระผมขออนุญาต
มอบหมายให้ นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์  รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
และขอผ่านไปวาระท่ี 2 ต่อไปครับ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร    สุขไตรรัตน์)  - ในวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว       

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563  
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม ๒๕63  ตามที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้น ขอให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบหากมีสิ่ง อ่ืนใดที่ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม 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. ๒๕64   

          วาระท่ี ๒ ( วาระการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร    สุขไตรรัตน์) -  จากท่ีได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/๒๕63 
เพ่ือรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕63  เมื่อวันจันทร์ที่ 
10 สิงหาคม  ๒๕63 นั้น ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ ไปแล้ว  พร้อมทั้ง
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  โดยให้คณะกรรมการหรือสมาชิกสภาฯ  ที่เห็น
ว่าควรแก้ไขเพ่ิมเติม  ให้เสนอคำแปรญัตติเป็นรายข้อต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาและนำเสนอร่างข้อบัญญัติต่อที่ประชุมสภาฯ  เพ่ือพิจารณาแปร
ญัตติในวาระที่  ๒   ต่อไป  ในการพิจารณาวาระนี้ เป็นการประชุมเพ่ือปรึกษาเฉพาะข้อที่
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ และสมาชิกสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติมเท่านั้น ในโอกาสต่อไป 
ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้แถลงผลการประชุมพิจารณาให้ที่
ประชุมทราบต่อไป  ขอเชิญ 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ (นายกิติชัย  สนสด) – ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีการประชุม
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕64  ตามลำดับจนเสร็จสิ้น
แล้วเมื่อวันที่  13  สิงหาคม  ๒๕63  ในเวลา 16.3๐ น. นั้น  มีการพิจารณาอย่างละเอียด    
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ทุกลำดับแล้ว และไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นเสนอคำแปรญัตติ พร้อมทั้งมีมติเป็นเอกฉันท์    
ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร    สุขไตรรัตน์) -  ตามที่ประธานคณะกรรมการฯ ได้แถลงแล้วนั้น  จึงขอให้ที่
ประชุมสภาฯ พิจารณาปรึกษาเรื่องในวาระที่ ๒ นี้  โดยเรียงตามลำดับจนจบร่างฯ  แล้วขอมติใน
การพิจารณาครั้งนี้ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕64  ตามลำดับข้อเสร็จ
สิ้นแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับคำแปรญัตติของคณะกรรมการที่ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

         วาระที่ ๓ วาระลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 หรือไม ่

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร    สุขไตรรัตน์) - โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  หมวด ๓  ข้อ ๕๒ ว่า
ด้วยในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ วาระที่ ๓ การพิจารณาวาระนี้ไม่มีการอภิปราย  จึงขอให้ที่
ประชุม  สภาฯ  พิจารณาลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕63 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) -  เมื่อที่ประชุมสภาฯ ลงมติแล้ว  นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบล จะได้นำเสนอนายอำเภอเมืองเพชรบุรีเพ่ือขออนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

๔.2  พิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ในการพิจารณาโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้ เป็นการ

พิจารณาโอนเงินงบประมาณเพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบที่ กำหนดไว้   ซึ่ งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

   กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง อาคารต่างๆ โครงการก่อสร้างศูนย์แปรรูปวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน ตั้งไว้ 200,000 
บาท  คงเหลือเงิน  200,000  บาท  ขอโอนลด  200,000 บาท  คงเหลือเงิน 0 บาท 

 รวมขอโอนลด 200,000 บาท 

 มาตั้งจ่าย 
   กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 

ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 30,000 บาท ขอโอน
เพิ่ม 200,000 บาท  รวมเป็นเงิน 230,000 บาท 

   รวมขอโอนเงินในครั้งนี้ทั้งสิ้น  200,000 บาท  จึงขอนำเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ       
ในการพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณ 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) - ตามที่ฝ่ายบริหารและหัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดให้
ทราบแล้วนั้น  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญ 
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ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อซักถาม  จึงขอให้สมาชิกสภาฯ      

ทุกท่านได้พิจารณาลงมติว่าจะอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณตามท่ีเสนอมาหรือไม่ ต่อไป 
ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณตามรายละเอียดที่ได้เสนอมา 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) - ท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบอีกหรือไม่ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีเรื่องที่จะเสนอเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข)  -   เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีเรื่องอ่ืนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในครั้งนี้  และขอปิดประชุม  

 
เลิกประชุมเวลา  ๑5.10  น. 
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