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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2/2563        

วันพฤหัสบดีที่  24  เดือนกันยายน  2563  เวลา 11.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 พันโทบุญส่ง  สังข์สุข ประธานสภา อบต.บ้านหม้อ บุญส่ง  สังข์สุข  
2 นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์ รองประธานสภา อบต.บ้านหม้อ อรรถสูตร    สุขไตรรัตน์  
3 นายนิรันดร์    เกษตรพูนสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  1 นิรันดร์    เกษตรพูนสุข  
4 นายบุญฤกษ์   ม่วงไหมทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  2 บุญฤกษ์  ม่วงไหมทอง  
5 นายสมพิศ      ม่วงไหมทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  2 สมพิศ    ม่วงไหมทอง  
6 นายมานะ   นวมพะเนียด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  3 มานะ   นวมพะเนียด  
7 นายกิติชัย   สนสด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  5 กิติชัย  สนสด  
8 นางวิไลวรรณ    ชมชูชื่น สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  6 วิไลวรรณ  ชมชูชื่น  
9 นายปกรณ์    คล้ายเพ็ชร เลขานุการสภา อบต.บ้านหม้อ ปกรณ์   คล้ายเพ็ชร  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 - นายทัน  ศรีอินทร์ สมาชิกสภาฯ   เนื่องจากป่วย 
 
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 นายจำลอง  สุขอร่าม เลขานุการนายกฯ จำลอง  สุขอร่าม  
5 นางสมคิด  มุ่งลิ้ม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สมคิด  มุ่งลิ้ม  
6 นางบุญรวม  คำชื่น ผู้อำนวยการกองคลัง บุญรวม  คำชื่น  
7 นางสาวราตรี  จุลบุตร หัวหน้าสำนักปลัด ราตรี  จุลบุตร  
8 นายชินวัตร  ชาวดง ผู้อำนวยการกองช่าง ชินวัตร  ชาวดง  
9 นางสาวบุษรินทร์  หนังสือ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม บุษรินทร์  หนังสือ  

10 นายสุเมธ  กรองกำธร รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ สุเมธ  กรองกำธร  
11 นางสาวกฤษณา  เหล็งบำรุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฤษณา  เหล็งบำรุง  

 

เริ่มประชุม เวลา  11.00  น. 
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  เมื่อสมาชิกทุกท่านมาพร้อมกัน นายปกรณ์  คล้ายเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านหม้อ  ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม 
พร้อมแจ้งให้ประธานสภาฯ  ดำเนินการเปิดประชุมตามวาระ  ดังต่อไปนี้ 

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

วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/๒๕63  วัน
พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน ๒๕63  ในวาระนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ เนื่องจากนายทัน  
ศรีอินทร์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5  ได้แจ้งขอลาประชุมเนื่องจากป่วย จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้ได้  และในวันนี้กระผมขออนุญาตให้นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์ รองประธานสภาฯ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนในวาระท่ี 2 ต่อไปครับ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 
สิงหาคม  ๒๕63  ตามที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ตรวจสอบหากมีสิ่งอ่ืนใดที่ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม กรุณาชี้แจงเลยครับ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -   เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงขอมติในการ
รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วต่อไป 

ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติรับรอง 

ระเบียบวาระท่ี    ๓  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
  - ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อปฏิบัติ 

๔.1  พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งท่ี 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) - เนื่องจากขณะนี้มียอดเงินสะสมคงเหลือทั้งสิ้นจำนวน 

4,209,874.50 บาท  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

   (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

   (2) ได้ส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
ตามระเบียบแล้ว  
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   (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้
อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่
มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

   (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่
กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

   ข้อ 91 ภายใต้บังคับข้อ 89 ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจำเป็นในขณะนั้น โดยให้คำนึงถึงฐานะการเงิน การคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงขอเสนอโครงการให้ที่ประชุมสภาฯ 
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม โดยเป็นโครงการที่เร่งด่วน หากดำเนินการล่าช้าจะส่งผลให้ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 5 โครงการ คือ 

   1. โครงการก่อสร้างผนังกันดินบริเวณฝายน้ำล้น คลองซอย 1 ซ้าย 1 ขวา สายใหญ่   
ฝั่งซ้าย หมู่ที่  6  ก่อสร้างผนังกันดิน ขนาดความสูง 2.45 ม. ความหนา 0.20 ระยะทาง 
28.00 ม.  งบประมาณ 995,000 บาท  เนื่องจากพ้ืนที่เดิมถนนคับแคบ อีกทั้งยังเป็นทางโค้ง 
ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายกับผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว 

   2. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำหลังโรงกวน หมู่ที่ 1   วางท่อขนาด 0.40 ม. 
พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 156.00 ม.  และวางท่อขนาด 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 
94.00 ม.  งบประมาณ 498,500 บาท  เนื่องจากครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน ไม่มีทาง
ระบายน้ำ 

   3. โครงการปรับปรุงถนนซอยชลประทาน 7 ระยะที่ 1  หมู่ที่ 3   ปรับปรุงผิวจราจร 
คสล. ขนาดกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 165.00 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณ 498,800 บาท 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

   4. โครงการปรับปรุงถนน ซอยบันไดอิฐ 9 หมู่ที่ 5 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก  
คอนกรีต ขนาด กว้าง 4.60 ม. ระยะทางรวม 282.00 ม. หนา 0.04 ม.  งบประมาณ 
400,550 บาท  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ 

   5. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ เหมืองต้นจันทน์ – บ้านลุงเชื้อ หมู่ที่ 3 วางท่อ
ระบายน้ำขนาด 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม 135.00 ม.  งบประมาณ 498,500 
บาท  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 

   สำหรับรายการที่ฝ่ายบริหารได้นำเสนอดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นโครงการเพ่ือป้องกัน
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในชีวิต
และทรัพย์สินให้กับประชาชนในพ้ืนที่  โดยในครั้งนี้ทางฝ่ายบริหารขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,891,350 บาท  จึงขอนำเรียนต่อท่ี
ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) - ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบแล้วนั้น ประกอบ
กับได้มีการประชุมนอกรอบไปบ้างแล้ว ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่   
ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้สมาชิกสภาฯ     

ทุกท่านได้พิจารณาลงมติว่าจะอนุมัติ ให้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่  3 ประจำปี
งบประมาณ 2563 ตามท่ีเสนอมาหรือไม่ ขอเชิญ 
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ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติอนุมัติให้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการที่เสนอมา  

๔.2  พิจารณาอนุมัติการใช้เงินบำรุงเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยถ่ายโอน    
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ตามที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้

แจ้งการโอนเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่ เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  ตาม หนังสือ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0023.2/ว 02275  ลงวันที่ 17 เมษายน 
2563  งานอนามัย  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหม้อ  จึงมี
ความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการ  เพ่ือรองรับประชาชนที่ใช้บริการ
การรักษาพยาบาลสถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ ดังนี้ 

   1. ที่รองอ่างล้างมือพร้อมอ่างคู่  จำนวน 1 ชุด 
   2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA 
จำนวน 2 ชุด 
 ซึ่งตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561    
ข้อ 6 การใช้เงินบำรุง ให้จ่ายได้เพ่ือการสาธารณสุขและการบริหารจัดการโรงพยาบาลและหน่วย
การสาธารณสุข ดังนี้ ... (5) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุข ซึ่งการใช้จ่ายเงินบำรุงตาม (5) ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ   

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาอนุติการใช้จ่ายเงินบำรุงของสถานีอนามัย
บ้านหม้อ  เพ่ือดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  97,600  
บาท  

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) – มีท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญ 
ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม จึงขอให้ที่ประชุม

สภาฯ ลงมติ ว่าจะพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินบำรุงของสถานีอนามัยบ้านหม้อ  เพ่ือดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ตามท่ีเสนอมา หรือไม่อย่างไร  ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบการอนุมัติการใช้จ่ายเงินบำรุงของสถานีอนามัยบ้านหม้อ  
เพ่ือดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามท่ีเสนอมา  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1  รายงานโครงการ/ครภุัณฑ์ที่ อบต.บ้านหม้อ ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปี 
พ.ศ.2563-2564   

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบอีกหรือไม่ ขอเชิญ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – เนื่องจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จึงขอแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 
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   1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนเจริญสระพัง-หัวกระถิน 
หมู่ที่ 3  งบประมาณ 7,870,000 บาท 

   2. เก้าอ้ีทำงาน จำนวน 5 ตัว  งบประมาณ 9,500 บาท 
   3. เก้าอ้ีสำหรับผู้ป่วยรอแพทย์ จำนวน 6 ชุด  งบประมาณ 87,000 บาท 
   4. เก้าอ้ีกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า  จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 215,000 บาท 
   5. เครื่องดึงคอและดึงหลังแบบอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับ  จำนวน 1 ชุด 
   6. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู   จำนวน 5 เครื่อง  งบประมาณ 

143,000 บาท 
   7. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู  จำนวน 2 เครื่อง  งบประมาณ 94,000 

บาท 
   8. เครื่องออกกำลังกายเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 

128,000 บาท 
   9. เครื่องอัลตราซาวด์เพื่อการรักษา จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 90,000 บาท 
   10. ชั้นเก็บแฟ้ม จำนวน 3 ตู้  งบประมาณ 15,000 บาท 
   11. ตู้ล็อคเกอร์แขวนเสื้อ  จำนวน 1 ตู้  งบประมาณ 6,500 บาท 
   12. ตู้วางของเอนกประสงค์  จำนวน 2 ตู้  งบประมาณ 10,000 บาท 
   13. ตู้เหล็ก 2 บาน  จำนวน 6 ตู้ 
   14. โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ชุด  งบประมาณ 29,400 บาท 
   15. ที่นอนฟองน้ำอัดแบบหนัง ขนาด 3 นิ้ว กว้าง 1 เมตร จำนวน 3 อัน งบประมาณ 

10,800 บาท 
   รวมโครงการและครุภัณฑ์ที่ได้รับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563  จำนวน 15 รายการ  รวมงบประมาณ 9,113,200 บาท 
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564 
   1. โครงการปรับปรุงถนนซอยเพชรเกษม 4 พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเหมือง

ทะโมน ตำบลบ้านหม้อ  งบประมาณ 990,000 บาท 
   2. โครงการปรับปรุงถนนซอยชลประทาน 8/1 พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบล

บ้านหม้อ  งบประมาณ 2,200,000 บาท 
   3. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 1 บริเวณท้ายซอยบ้านหม้อ 11 ระยะทาง 

100 เมตร  งบประมาณ 7,500,000 บาท 
   4. ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์การให้ครบชุด จำนวน 1 ชุด  งบประมาณ 11,000 

บาท 
   5. เครื่องวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 ชุด  งบประมาณ 11,000 

บาท 
   6. รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 2 คัน  งบประมาณ 15,000 บาท 
   7. รถเข็นชนิดนอน จำนวน 1 คัน  งบประมาณ 19,000 บาท 
   8. เครื่องขูดหินปูนแบบ Electro Magnetic จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 25,000 

บาท 
   9. เครื่องฉายแสงพร้อมที่วัดความเข้มแสง  จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 25,000 

บาท 
   10. เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า  จำนวน 1 เตียง  งบประมาณ 46,500 บาท 
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   11. ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอ้ีสนามและโคมไฟ จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 
65,000 บาท 

   12. เครื่องพ่นละอองฝอย ULV จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 75,000 บาท 
   13. เตียงตรวจภายในไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 100,000 บาท 
   14. เครื่องพ่นละอองฝอยแบบติดรถ จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 900,000 บาท 
   รวมโครงการและครุภัณฑ์ที่ได้รับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564  จำนวน 14 รายการ  รวมงบประมาณ 11,982,500 บาท  จึง
ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 (นางวิไลวรรณ  ชมชูชื่น) – ขอสอบถามกรณีเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2564 ที่งานอนามัย
ได้เสนอขอรถเข็นชนิดนั่งไปนั้น  ในส่วนตัวเห็นว่าเรามีอยู่หลายคันแล้ว  

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นางสุภาภร  จิราณิชชกุล) – สำหรับกรณีรถเข็นชนิดนั่งนั้น ขอนำเรียนว่า
รถเข็นที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นมีผู้บริจาคมาให้ซึ่งเป็นรถเข็นที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว และขณะนี้มี
การชำรุดเสื่อมสภาพไปบ้างแล้ว  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ 

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) - ท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบอีกหรือไม่ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีเรื่องที่จะเสนอเพ่ิมเติม 

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

 
เลิกประชุมเวลา  12.38  น. 

 

       ปกรณ์  คล้ายเพ็ชร    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
                   (นายปกรณ ์ คล้ายเพ็ชร) 
                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


