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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3/2563        

วันพุธที่  9  เดือนธันวาคม  2563  เวลา 09.30 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 บุญฤกษ ์ 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 
 - ไม่มี 
 
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 นางบุญรวม  คำชื่น ผู้อำนวยการกองคลัง บุญรวม  คำชื่น  
5 นางสาวราตรี  จุลบุตร หัวหน้าสำนักปลัด ราตรี  จุลบุตร  
6 นายชินวัตร  ชาวดง ผู้อำนวยการกองช่าง ชินวัตร  ชาวดง  
7 นางสาวบุษรินทร์  หนังสือ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม บุษรินทร์  หนังสือ  
8 นายสุเมธ  กรองกำธร รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ สุเมธ  กรองกำธร  
9 นางสาวคนึง  เปี่ยมจิตร์ พยาบาลวิชาชีพ คนึง  เปี่ยมจิตร์  

10 นางสาวกฤษณา  เหล็งบำรุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฤษณา  เหล็งบำรุง  

 

เริ่มประชุม เวลา  09.30  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 3/๒๕63  วัน
พุธที่ 9 ธันวาคม ๒๕63  ในวาระนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ เนื่องจากนายทัน  ศรีอินทร์  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5  ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา จึงทำให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อในปัจจุบันมีจำนวน 9 คน  และในวันนี้กระผมขออนุญาต
ให้นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์ รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนในวาระท่ี 2 ต่อไปครับ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
24 กันยายน  ๒๕63  ตามที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ    
ทุกท่านตรวจสอบหากมีสิ่งอ่ืนใดที่ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม กรุณาชี้แจงเลยครับ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -   เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงขอมติในการ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วต่อไป 

ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติรับรอง 

ระเบียบวาระท่ี    ๓  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
  - ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อปฏิบัติ 

๔.1  พิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน    
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ในการพิจารณาโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้ เป็นการ

พิจารณาโอนเงินงบประมาณเพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบที่ กำหนดไว้   ซึ่ งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.2563  
หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ซึ่งการโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็นการ
โอนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้าง      

   เหตุผลประกอบการขอโอนงบประมาณ  
   สำหรับเหตุผลในการโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านหม้อมีโครงการที่ต้องดำเนินการเองและได้รับการอุดหนุนงบประมาณในการดำเนิน
โครงการปีงบประมาณ 2564  ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่และจำเป็นต้องดำเนินการจ้าง
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ออกแบบเนื่องจากผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เป็นผู้ที่ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกร ไม่สามารถออกแบบและคำนวณ
โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อทั้งหมดได้  จึงจำเป็นต้องดำเนินการจ้าง
ออกแบบตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  

   1. กฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

    อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “วิชาชีพวิศวกรรม” และ “วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม” ในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่
มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ
กับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดย
อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้… 

ข้อ ๒ ให้วิชาชีพวิศวกรรมในสาขาดังต่อไปนี้เป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(๑) วิศวกรรมโยธา 
(๒) วิศวกรรมเหมืองแร่ 
(๓) วิศวกรรมเครื่องกล 
(๔) วิศวกรรมไฟฟ้า 
(๕) วิศวกรรมอุตสาหการ 
(๖) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(๗) วิศวกรรมเคมี 

ทั้งนี้ เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมแต่ละสาขาที่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ งานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขา มีดังต่อไปนี้ 
(๑) งานให้คำปรึกษา หมายถึง การให้ข้อแนะนำ การตรวจวินิจฉัย หรือการตรวจรับรอง

งาน 
(๒) งานวางโครงการ หมายถึง การศึกษา การวิเคราะห์หาทางเลือกท่ีเหมาะสม หรือการ

วางแผนของโครงการ 
(๓) งานออกแบบและคำนวณ หมายถึง การใช้หลักวิชาและความชำนาญเพื่อให้ได้มาซึ่ง

รายละเอียดในการก่อสร้าง การสร้าง การผลิต หรือการวางผังโรงงานและเครื่องจักร โดยมี
รายการคำนวณ แสดงเป็นรูป แบบ ข้อกำหนด หรือประมาณการ 

(๔) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต หมายถึง การอำนวยการควบคุม หรือการควบคุม
เกี่ยวกับการก่อสร้าง การสร้าง การผลิต การติดตั้ง การซ่อม การดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือ
การเคลื่อนย้ายงานให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูป แบบ และข้อกำหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 

(๕) งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ การหา
ข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงาน หรือในการ
สอบทาน 

(๖) งานอำนวยการใช้ หมายถึง การอำนวยการดูแลการใช้ การบำรุงรักษางาน ทั้งที่เป็น
ชิ้นงานหรือระบบ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูป แบบ และข้อกำหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 

ข้อ ๔ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา มี
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ ๓ ชั้นขึ้นไป หรือโครงสร้างของอาคารที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมี
ความสูงตั้งแต่ ๔ เมตรขึ้นไป หรืออาคารที่มีช่วงคานตั้งแต่ ๕ เมตรขึ้นไป 

(๒) อาคารสาธารณะทุกขนาด 
(๓) คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น หรือยุ้งฉางที่มีความจุตั้งแต่ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป 
(๔) โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหอ ปล่อง หรือศาสนวัตถุ เช่น พระพุทธรูปหรือเจดีย์ที่มี

ความสูงตั้งแต่ ๖ เมตรขึ้นไป 
(๕) โครงสร้างสะพานที่มีช่วงระหว่างศูนย์กลางตอม่อช่วงใดช่วงหนึ่งยาวตั้งแต่ ๑๐ เมตร

ขึ้นไป 
(๖) ท่าเทียบเรือหรืออู่เรือสำหรับเรือท่ีมีระวางขับน้ำตั้งแต่ ๕๐ เมตริกตันข้ึนไป 
(๗) ชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จหรือคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จทุกชนิดที่มี

ความยาวตั้งแต่ ๕ เมตรขึ้นไป 
(๘) เสาเข็มคอนกรีตที่มีความยาวตั้งแต่ ๖ เมตรขึ้นไป หรือที่รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย

ตั้งแต่ ๓ เมตริกตันขึ้นไป 
(๙) งานเสริมความมั่นคงของฐานรากทุกขนาด 
(๑๐) นั่งร้านหรือค้ำยันชั่วคราวที่มีความสูงตั้งแต่ ๔ เมตรขึ้นไป 
(๑๑) แบบหล่อคอนกรีตสำหรับเสาที่มีความสูงตั้งแต่ ๔ เมตร หรือคานท่ีมีช่วงคานตั้งแต่ 

๕ เมตรขึ้นไป 
(๑๒) โครงสร้างใต้ดิน สิ่งก่อสร้างชั่วคราว กำแพงกันดิน คันดินป้องกันน้ำ หรือคลองส่ง

น้ำที่มีความสูงหรือความลึกตั้งแต่ ๑.๕๐ เมตรขึ้นไป 
(๑๓) โครงสร้างของระบบขนส่งสาธารณะ ทางรถสาธารณะ หรือทางวิ่งสนามบินทุก

ขนาด 
(๑๔) ทางรถไฟ ทางรถรางสาธารณะ ทางหลวง ทางสาธารณะ หรือทางวิ่งสนามบินทุก

ขนาด 
(๑๕) เขื่อน ฝาย อุโมงค์ ท่อระบายน้ำ หรือระบบชลประทานที่มีความสูงตั้งแต่ ๑.๕๐ 

เมตรขึ้นไป หรือมีความจุตั้งแต่ ๕๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป หรือท่ีมีอัตราการไหลของน้ำตั้งแต่ ๑ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขึ้นไป 

(๑๖) โครงสร้างที่มีการกักของไหล เช่น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน อุโมงค์ส่งน้ำ หรือสระ
ว่ายน้ำที่มีความจุตั้งแต่ ๕๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป 

(๑๗) ท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ หรือช่องระบายน้ำที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๐.๘๐ เมตร
ขึ้นไป หรือพ้ืนที่หน้าตัดตั้งแต่ ๐.๕๐ ตารางเมตรข้ึนไปและมีโครงสร้างรองรับ หรือมีความยาว
ตั้งแต่ ๑๐๐ เมตรขึ้นไป 

(๑๘) ระบบชลประทานที่มีพ้ืนที่ชลประทานตั้งแต่ ๕๐๐ ไร่ต่อโครงการขึ้นไป 
(๑๙) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตรข้ึนไป

และมีความสูงจากพ้ืนดินตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป หรือป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย
ที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๒๕ ตารางเมตรขึ้นไปที่ติดตั้งอยู่บนหลังคา ดาดฟ้า หรือกันสาด หรือที่ติดกับส่วน
ใดส่วนหนึ่งของอาคาร 

(๒๐) อัฒจันทร์ที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
(๒๑) โครงสร้างสำหรับใช้ในการรับส่งหรือติดตั้งอุปกรณ์รับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์ที่มี

ความสูงจากระดับฐานของโครงสร้างตั้งแต่ ๒๕ เมตรขึ้นไป หรือที่มีน้ำหนักตั้งแต่ ๒๐๐ กิโลกรัม
ขึ้นไป 
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2. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖ ) (ฉ ) และมาตรา ๔๖ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สภา
วิศวกรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร และโดยความเห็นชอบของ
สภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. ๒๕๕๑… 

ข้อ ๖ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 
ระดับภาคีวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้เฉพาะงาน ประเภท
และขนาดดังนี้ 
  (๑) งานออกแบบและคำนวณ 

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๔ ชั้น หรือโครงสร้างของอาคารที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมี
ความสูงไม่เกิน ๕ เมตร หรืออาคารที่มีช่วงคานยาวทุกขนาด 

(ข) คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น หรือยุ้งฉางที่มีความจุไม่เกิน ๑ ,๐๐๐ ลูกบาศก์
เมตร 

(ค) โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหอ ปล่อง หรือศาสนวัตถุ เช่น พระพุทธรูป หรือ
เจดีย์ ที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร 

(ง) นั่งร้านหรือค้ำยันชั่วคราวที่มีความสูงไม่เกิน ๒๕ เมตร 
(จ) แบบหล่อคอนกรีตสำหรับเสาที่มีความสูงไม่เกิน ๕ เมตร หรือคานที่มีช่วง

คานยาวทุกขนาด 
(ฉ) โครงสร้างใต้ดิน สิ่งก่อสร้างชั่วคราว กำแพงกันดิน คันดินป้องกันน้ำ หรือ

คลองส่งน้ำที่มีความสูงหรือความลึกไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร 
(ช) เขื่อน ฝาย อุโมงค์ ท่อระบายน้ำ หรือระบบชลประทานที่มีความสูงไม่เกิน 

๒.๕๐ เมตร หรือมีความจุไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือที่มีอัตราการไหลของน้ำไม่
เกิน ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

(ซ) โครงสร้างที่มีการกักของไหล เช่น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน อุโมงค์ส่งน้ำ หรือ
สระว่ายน้ำที่มีความจุไม่เกิน ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร 

(ฌ) ท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ หรือช่องระบายน้ำที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 
๑.๕๐ เมตร หรือพ้ืนที่หน้าตัดไม่เกิน ๒.๐๐ ตารางเมตร และมีโครงสร้างรองรับ 

(ญ) ระบบชลประทานที่มีพ้ืนที่ชลประทานไม่เกิน ๕,๐๐๐ ไร่ต่อโครงการ 
(๒) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต 

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๘ ชั้น 
(ข) อาคารสาธารณะที่มีความสูงไม่เกิน ๘ ชั้น 
(ค) คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น หรือยุ้งฉางทุกขนาด 
(ง) โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหอ ปล่อง ที่มีความสูงไม่เกิน ๔๐ เมตร หรือศา

สนวัตถุ เช่น พระพุทธรูป หรือเจดีย์ ที่มีความสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร 
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(จ) โครงสร้างสะพานที่มีช่วงระหว่างศูนย์กลางตอม่อช่วงใดช่วงหนึ่งยาวไม่เกิน 
๑๒ เมตร 

(ฉ) ชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จหรือคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จรูปทุก
ชนิดที่มีความยาวทุกขนาด 

(ช) เสาเข็มคอนกรีตทุกขนาด 
(ซ) นั่งร้านหรือค้ำยันชั่วคราวที่มีความสูงไม่เกิน ๔๒ เมตร 
(ฌ) โครงสร้างใต้ดิน สิ่งก่อสร้างชั่วคราว กำแพงกันดิน คันดินป้องกันน้ำ หรือ

คลองส่งน้ำที่มีความสูงหรือความลึกไม่เกิน ๒.๕ เมตร 
(ญ) ทางสาธารณะทุกขนาด 
(ฎ) เขื่อน ฝาย อุโมงค์ ท่อระบายน้ำ หรือระบบชลประทาน ทุกขนาด 
(ฏ) โครงสร้างที่มีการกักของไหล เช่น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน อุโมงค์ส่งน้ำ 

หรือสระว่ายน้ำทุกขนาด 
(ฐ) ท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ หรือช่องระบายน้ำทุกขนาด และมีโครงสร้างรองรับ 
(ฑ) ระบบชลประทานทุกขนาด 
(ฒ) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย มีความสูงจากพ้ืนดินไม่เกิน 

๒๓ เมตร หรือป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่มีพ้ืนที่ไม่ เกิน ๕๐ ตารางเมตร ที่
ติดตั้งอยู่บนหลังคา ดาดฟ้า หรือกันสาด หรือท่ีติดกับส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร 

(ณ) อัฒจันทร์ที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ ตารางเมตร 
(ด) โครงสร้างสำหรับใช้ในการรับส่งหรือติดตั้งอุปกรณ์รับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์ที่

มีความสูงจากระดับฐานของโครงสร้างไม่เกิน ๕๐ เมตร 
(๓) งานพิจารณาตรวจสอบ หรืองานอำนวยการใช้ ทุกประเภทและทุกขนาด 

3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ส่วนที่ ๑ บททั่วไป ข้อ ๑๓๑ ใน
กรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มี หน่วยงานออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง  อาจขอ
ความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีหน่วยงาน  
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้ 

4. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง พ.ศ.2562 (เอกสารแนบ) 

5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5992 ลงวันที่ 4 
ตุลาคม 2562 เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 กรณีการจัดทำและจัดจ้างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ) 

โดยการขอโอนเงินงบประมาณมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่า

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 300,000 บาท คงเหลือ 300,000 บาท ขอโอนลด 
150,000 บาท  คงเหลือเงิน 150,000 บาท  
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   2. กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์  ตั้งไว้ 150,000 บาท คงเหลือ 150,000 บาท      
ขอโอนลด 50,000 บาท  คงเหลือเงิน 100,000 บาท 

   3. สำนักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป เงินเดือนฝ่ายการเมือง 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้ 1,160,520 บาท คงเหลือ 
1,012,460 บาท ขอโอนลด 150,000 บาท  คงเหลือเงิน 862,460 บาท 

 มาตั้งจ่าย 
   กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 

ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 250,000 บาท คงเหลือ 181,280 บาท ขอ
โอนเพิ่ม 350,000 บาท  รวมเป็นเงิน 531,280 บาท 

   รวมขอโอนเงินในครั้งนี้ทั้งสิ้น  350,000 บาท  จึงขอนำเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ       
ในการพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณ 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) - ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบแล้วนั้น  สมาชิก
สภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญ 

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

ทุกท่านได้พิจารณาลงมติว่าจะอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณตามท่ีเสนอมาหรือไม่ ต่อไป 
ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณตามรายละเอียดที่ได้เสนอมา 

๔.2 พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ.2563    

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) โดย
ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580)  และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมานั้น  เนื่องจาก
ยังมีปัญหาความต้องของประชาชนบางส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อต้องดำเนินการ
แก้ไข อีกท้ังข้อมูลบางส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีความคลาดเคลื่อนต้อง
ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  จึงได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ
เพ่ิมเติมขึ้น    

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

เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการตามข้ันตอนที่ระเบียบฯ กำหนด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา  46 

แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย 
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   ผู้บริหารจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
วาระการประชุมที่ได้แจกให้กับทุกท่านไปแล้วนั้น 

   และรายการครุภัณฑ์ที่เพ่ิมเติม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุมที่ได้
แจกให้กับทุกท่านไปแล้วนั้น  จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563   

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) – ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 -
๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือไม่ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอมติในการ

พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.
2563   ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.
2563  ตามท่ีเสนอ 

  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาฯ  
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) – ในวาระนี้ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  

บ้านหม้อ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับทุกท่านได้ทราบต่อไป ขอเชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ (นายปกรณ์  คล้ายเพ็ชร) – เนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จำนวน 6 

คน ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น 
และ เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกิจการสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  โดยทางโครงการศูนย์ศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ได้จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม  2563  ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์  อำเภอ
เมือง จังหวัดเลย  ซึ่งสมาชิกสภาฯ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง แนวทางการจัดการเลือกตั้ง และความรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการ
ดำเนินงานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมเติมในหลายเรื่อง เช่น ในการลาประชุมของ
สมาชิกสภาฯ ให้ทำเป็นใบลายื่นต่อประธานสภาฯ  หากประธานสภาฯ ลาประชุมให้ยื่นใบลาต่อ
นายอำเภอ  หากไม่ได้ยื่นใบลาจะถือว่าขาดประชุม 

   ในการเดินทางเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาฯ ครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่
พิจารณาให้ฝ่ายสมาชิกสภาฯ ได้เพ่ิมพูนความรู้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่ช่วยดำเนินการใน
ส่วนของเอกสารและอำนวยความสะดวก จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ 
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ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) -  ท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบอีกหรือไม่ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีเรื่องที่จะเสนอเพ่ิมเติม 

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

 
เลิกประชุมเวลา  11.05  น. 
 

             ปกรณ์  คล้ายเพ็ชร    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
                   (นายปกรณ ์ คล้ายเพ็ชร) 
                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
 
 
 


