
(สํานา) 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจาํป พ.ศ.๒๕64 
ครั้งท่ี 1/๒๕64  

วันท่ี 22 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕64     
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร  

----------------------- 
 

                           ผูมาประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือตัว – ช่ือสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑  นายจรินทร เดชปาน ประธานสภา อบต.  จรินทร เดชปาน  
๒  นายเฉลิม พรามนอย รองประธานสภา อบต.  เฉลิม พรามนอย  

๓  จ.อ.อนันต พันธุบานแหลม เลขานุการสภา อบต.  อนันต พันธุบานแหลม  
๔  นายภิญโญ มีวาสนา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑  ภิญโญ มีวาสนา  

๕  นายสมเกียรติ พงษพันธ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑  วาง เสียชีวิต 
๖  น.ส.พิมพประไพ จงดี สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒  พิมพประไพ จงดี  
๗  นายชัยพฤกษ อุทารไทร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒  ชัยพฤกษ อุทารไทร  
๘  นายนาวิน นิลพันธ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓  นาวิน นิลพันธ  
๙  นายไพรชั สินสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓  - ลาปวย 

๑๐  นายณรงค โตะมิ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔  ณรงค โตะมิ  
๑๑  นางอรษา จันทรโชติ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕  อรษา จันทรโชติ  
๑๒  นายสังขกร สุขกันตะ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕  สังขกร สุขกันตะ  
๑๓  นายหยด กลิ่นนอย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖  หยด กลิ่นนอย  
๑๔  นายไสว ปรียานนท สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖  ไสว ปรียานนท  
๑๕  นายชัยรัตน เล็กนอย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๗  ชัยรัตน เล็กนอย  
๑๖  นายอรรถพล รุงสวาง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๗  อรรถพล รุงสวาง  
๑๗  นายชุมพล คอเหลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘  ชุมพล คอเหลี่ยม  
๑๘  นายสํารวย นาคนคร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙  สํารวย นาคนคร  
๑๙  น.ส.สวุรรณี พูนเกตุ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙  สุวรรณี พูนเกตุ  
๒๐  นายศรีเพชร สุมอํ่า สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๐  วาง ลาออก 
๒๑  นายอโณทัย วงษใหญ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๐  วาง ลาออก 
๒๒  นายสําฤทธิ ์ ผิวขาวปลั่ง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๑  สําฤทธิ ์ ผิวขาวปลั่ง  
๒๓  นายเสนาะ โชยา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๑  เสนาะ โชยา  
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                  ผูเขารวมประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือตัว – ช่ือสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายสุชาต ิ      รุงเพียร  นายกองคการบริหารสวนตําบล สุชาต ิ       รุงเพียร  
๒ นายสมศักดิ์     สอนขาว  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล สมศักดิ์      สอนขาว  
๓ นายทองมาก    รอดยิ้ม  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ทองมาก     รอดยิ้ม  
๔ นายนิพนธ       เพชรแสงสวาง  เลขานุการนายก อบต.บางขุนไทร นิพนธ        เพชรแสงสวาง  
๕ นางพิชยา        พิชญดลย  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล พิชยา         พิชญดลย  
๖ นายมนู           ไขมุกข  ผูอํานวยการกองชาง - ลาพักผอน 
๗ นายเอกธนัช     รอดยิ้ม  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เอกธนัช      รอดยิ้ม  
๘ น.ส.ธัญญนร ี    มากชวย  หัวหนาสํานักปลัด ธัญญนร ี     มากชวย  
๙ นายรุงอรุณ      ตูประดับ  วิศวกรโยธา รุงอรุณ       ตูประดับ  

๑๐ น.ส.ขวัญเรือน   โชยา  นักวิชาการพัสด ุ ขวัญเรือน    โชยา  
๑๑ น.ส.นุชจร ี       สุขเกษม  นักวิเคราะหนโยบายและแผน นุชจรี         สุขเกษม  
๑๒ น.ส.กนกวรรณ   วันแกว  นักวิชาการเงินและบัญช ี กนกวรรณ   วันแกว  
๑๓ น.ส.ชุติมา        บุญยืน  นักจัดการงานท่ัวไป ชุติมา         บุญยืน  
๑๔ นางฐิติมา         ทับศรี  นักทรัพยากรบุคคล ฐิติมา         ทับศร ี  
๑๕ น.ส.ประทุม      นุชออง  นักวิชาการจัดเก็บรายได ประทุม       นุชออง  
๑๖ น.ส.กุลธิดา       ราญไพร  นายชางโยธา กุลธิดา       ราญไพร  
๑๗ นายจิรศักดิ์      ปรางคภูผา  นักการ  จิรศักดิ์       ปรางคภูผา  
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บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ.๒๕64 
ครั้งท่ี 1/๒๕64  

วันท่ี 22 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕64     
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร 

----------------------- 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
เลขานุการสภาฯ เรียน สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีเคารพ วันนี้เปนการนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2564 

ครั้งท่ี 1/2564 บัดนี้ สมาชิกสภาทองถ่ิน ไดเขาประชุมครบองคประชุมแลว ประกอบกับคณะผูบริหาร
ทองถ่ิน พรอมหัวหนาสวนราชการ พนักงานสวนตําบลและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ ไดเขารวมรับฟงการ
ประชุมครั้งนี้ดวย และขณะนี้ไดเวลาตามกําหนดนัดหมายในการประชุมแลว คือเวลา 09.30 น. ในการนี้ 
กระผมในฐานะเลขานุการสภา อบต.บางขุนไทร จึงขอเรียนเชิญ นายจรินทร เดชปาน ประธานสภา อบต.
บางขุนไทร ไดทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ   

ประธานสภาฯ      วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือสมาชิกสภา
ทองถ่ิน มาเขาประชุมครบองคประชุมแลว ผมขอตอนรับผูเขารวมประชุมสภา อบต.บางขุนไทรทุกทาน 
ท่ีมาเขารวมรับฟงการประชุมสภา อบต.ในครั้งนี้ดวยความยินดียิ่ง และผมขอเปดการประชุมสภา อบต.
บางขุนไทรและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ       ขอแจงเรื่องการพนวาระการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน สืบเนื่องจากเม่ือวันท่ี 

13 กันยายน 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไดมีการนัดประชุมเพ่ือพิจารณากรณีท่ีสํานักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดแจงตอสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วาเม่ือวันท่ี 7 
กันยายน 2564 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน           
ขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณารางแผนการจัดการ
เลือกตั้งและประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.ตามท่ีเสนอแลว และไดมี
มติเห็นชอบในหลักการตามรางแผนการจัดการเลือกตั้งดังกลาว 
ท้ังนี้ ตามแผนการจัดการเลือกตั้งมีสาระสําคัญ คือ วันท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ประกาศ
กําหนดใหมีการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะออกประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. ในวันศุกรท่ี 1 ตุลาคม 2564 สวนวันท่ีผูอํานวยการการเลือกต้ัง
ประจําองคการบริหารสวนตําบล ประกาศใหมีการเลือกตั้งและวันสมัครรับเลือกตั้ง เม่ือคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ไดประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.แลว ผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบล โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัดจะออกประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. ในวันอาทิตยท่ี 28 พฤศจิกายน 
2564 และวันสมัครรับเลือกตั้ง ในระหวางวันท่ี 11 -15 ตุลาคม 2564 เพ่ือใหเปนไปตามแผนการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.ก็ขอแจงใหสมาชิกสภา อบต.ไดรับทราบ  

ท่ีประชุม              รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ       ขอใหท่ีประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ไดรวมกันตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 

ประจาํป พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 2/๒๕64 เม่ือวันท่ี 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕64 วาจะมีผูใดขอแกไขหรือ
เพ่ิมเติมบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.บางขุนไทรครั้งท่ีแลวหรือไม 
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ท่ีประชุม ไดรวมกันตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.บางขุนไทรครั้งท่ีแลว ปรากฏวาไมมีผูใดขอแกไข
หรือเพ่ิมเติมและมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2564  
ครั้งท่ี 2/๒๕64 เม่ือวันท่ี 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕64 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
ประธานสภาฯ 3.1 เรื่องการแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) การแกไข (ครั้งท่ี 12) ขอเชิญนายก 

อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต. ตามท่ี อบต.บางขุนไทร ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) และไดมีการแกไข          

เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ไปแลว จํานวน 11 ฉบับ  
                         แตเนื่องจาก อบต.บางขุนไทร มีความจําเปนตองแกไขชื่อรายการครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ กลองวงจรปด ซ่ึงปรากฏชื่อโครงการอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แตชื่อ
รายการครุภัณฑดังกลาว ไมตรงตามมาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมหรือ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  
จากเหตุผลดังกลาว อบต.บางขุนไทร จึงไดทําการแกไขชื่อโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
พ.ศ.2565) เพ่ือพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น และเปนไปตาม
นโยบายของรัฐบาลในการสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสนับสนุนการ
ดํา เน ินงานตามนโยบายของร ัฐบาลในการกระตุ น เศรษฐก ิจ  โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 21      
การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 8 ใหเพ่ิมความตอไปนี้
เปนวรรคสองของ ขอ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 “เม่ือผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว ใหปด
ประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับ แตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบพรอมท้ัง
แจงสภาทองถ่ิน อําเภอ และจังหวัดทราบดวย”   
ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯกําหนด อบต.บางขุนไทร จึงขอรายงาน
การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แกไข (ครั้งท่ี 12) ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินทราบ  
และแผนพัฒนาทองถ่ินฉบับดังกลาวไดปดประกาศใหประชาชนทราบแลว มีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)  
การแกไข (ครั้งท่ี 12) 

------------------------------ 
                       แกไขช่ือครุภัณฑ 

รายละเอียดเดิมบัญชีครุภัณฑ  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ
กลองวงจรปด 
วัตถุประสงค - เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
                - เพ่ือใหมีการบันทึกเหตุการณ/ภัยอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดโดยไมคาดคิดและไมทราบ
สาเหตุของเหตุการณดังกลาว 
เปาหมาย มาตรฐานแบบ เดย ไนท (Day/Night) ความละเอียดแบบ ฟูจิ เฮชดี (Full HD จํานวน 15 ตัว 
ปงบประมาณ 2564 จํานวน 250,000.-บาท 
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดใหมบัญชีครุภัณฑท่ีแกไข  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
วัตถุประสงค - เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
                - เพ่ือใหมีการบันทึกเหตุการณ/ภัยอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดโดยไมคาดคิดและไมทราบ
สาเหตุของเหตุการณดังกลาว 
เปาหมาย มาตรฐานแบบ เดย ไนท (Day/Night) ความละเอียดแบบ ฟูจิ เฮชดี (Full HD) จํานวน 15 ตัว 
ปงบประมาณ 2564 จํานวน 250,000.-บาท 
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
รายละเอียดการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แกไข (ครั้งท่ี 12) ตามเอกสารท่ีแจก
ใหกับทุกทานแลว ก็ขอแจงใหท่ีประชุมสภา อบต.บางขุนไทรไดทราบ    

ท่ีประชุม รับทราบ   

ประธานสภาฯ     3.2 เรื ่องรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุกติดตั้งเครนพรอมกระเชา      
ซอมไฟฟา ขอเชิญนายก อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบ  

นายก อบต. ตามที่ สภา อบต.บางขุนไทร ไดมีมติเห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเบิกจายภายในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามโครงการจัดซื้อ
รถยนตบรรทุกติดตั้งเครนพรอมกระเชาซอมไฟฟา เปนเงิน 2,400,000.- บาท (สองลานสี่แสนบาทถวน)    
โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 วรรคสอง ในคราวประชุม
สภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕63 ครั้งท่ี 1/๒๕63 เม่ือวันท่ี 23 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕63 
นั้น 
ขณะนี้ อบต.บางขุนไทร ไดดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจางตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุ และไดดําเนินการ 
กอหนี้ผูกพันและทําสัญญาซื้อขายเสร็จสิ้นแลว ตามสัญญาเลขที่ 4/2564 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 
2564 วงเงินงบประมาณทําสัญญา จํานวน 2,350,000.-บาท (สองลานสามแสนหาหมื่นบาทถวน)    
ซ่ึงตามสัญญาไดกําหนดสงมอบงานภายในวันท่ี 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 และหลังจากนั้นจะตอง
มีการตรวจรับพัสดุและจดทะเบียนรถยนตใหเสร็จสิ้น อบต.บางขุนไทร จึงจะดําเนินการเบิกจายเงิน
งบประมาณใหกับผูขายได ซึ่งระยะเวลาที่เหลือคาดวาจะไมสามารถดําเนินการเบิกจายไดทันปภายใน
งบประมาณ 2564 ท่ีจะสิ้นสุดภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ขอ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีท่ีมีรายจายหมวด      
คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” 

  ขอ 59 วรรคสอง “กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว หากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน
หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่ง
ปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี และโครงการดังกลาวตองมีวัตถุประสงคเดิมตามท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงินไว” 

    ขอ 59 วรรคสาม “กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหนี้ผูกพันแลวใหเบิกจายไดตามขอผูกพัน” 
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    จึงขอรายงานการดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ ตามโครงการจัดซ้ือรถยนตบรรทุกติดตั้งเครนพรอม

กระเชาซอมไฟฟา จํานวนเงิน 2,350,000.-บาท (สองลานสามแสนหาหมื่นบาทถวน) ซึ่งทาง อบต.  
บางขุนไทร ไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันเรียบรอยแลว จึงสามารถเบิกจายเงินไดตามขอผูกพันตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 จึงขอแจงใหท่ีประชุมสภา อบต.บางขุนไทรไดทราบ   

ท่ีประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีเสนอใหม 
ประธานสภาฯ 4.1 เรื่องการพิจารณากันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเชิญนายก 

อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียด 
นายก อบต. ตามท่ี สภา อบต.บางขุนไทร ไดมีมติใหความเห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด ดังนี้ 
  1. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคบริเวณท่ีทําการ อบต.บางขุนไทร หมูท่ี 3 โอนเพ่ิมตั้งจาย      

เปนรายการใหม เปนเงินท้ังสิ้น 1,952,000.-บาท (หนึ่งลานเกาแสนหาหม่ืนสองพันบาทถวน) เพ่ือจาย
เปนคากอสรางอาคารโครงสรางเหล็ก 1 ชั้น ขนาด 17.50 เมตร ยาว 24.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยไม
นอยกวา 420.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด ซ่ึงสภา อบต.ไดอนุมัติในคราวประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  
แตเนื่องจากในการดําเนินการจัดซ้ือหรือจัดจางตามโครงการและตามวงเงินงบประมาณท่ีไดรับการอนุมัต ิ
อบต.บางขุนไทร จะตองดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบพัสดุท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาผูรับจางหรือ
ผูประกอบการ ซ่ึงในชวงเวลาท่ีเหลือไมสามารถดําเนินการหาผูรับจางหรือผูประกอบการเพ่ือทําการกอหนี้
ผูกพันและทําสัญญาจางไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ท่ีจะสิ้นสุดในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
จากเหตุผลดังกลาว อบต.บางขุนไทร จึงมีความประสงคขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕64 เพ่ือดําเนินการเบิกจายภายในปงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคบริเวณท่ีทําการ อบต.บางขุนไทร หมูท่ี 3 จํานวนเงิน 1,952,000.-บาท (หนึ่งลานเกาแสน
หาหม่ืนสองพันบาทถวน) ซ่ึงในการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปในครั้งนี้ อาศัยอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.๒๕61 ขอ ๕๙ ท่ีกําหนดไววา “ในกรณีท่ีมี
รายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไป
อีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป”  

                         ดังนั้น จึงขอใหท่ีประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ไดรวมกันพิจารณาเพ่ืออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ดําเนินการเบิกจายภายในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามโครงการ
กอสรางอาคารอเนกประสงคบริเวณท่ีทําการ อบต.บางขุนไทร หมูท่ี 3 เปนเงินท้ังสิ้น 1,952,000.-บาท      
(หนึ่งลานเกาแสนหาหม่ืนสองพันบาทถวน) 

ประธานสภาฯ ตามท่ี นายก อบต.บางขุนไทร ไดชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดใหทราบไปแลวนั้น ก็ขอใหท่ีประชุมสภา 
อบต.บางขุนไทร ไดรวมกันพิจารณาเพ่ืออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพ่ือดําเนินการเบิกจายภายในปงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงินงบประมาณท่ีขออนุมัติกันเงิน 
จํานวน 1,952,000.-บาท  (หนึ่งลานเกาแสนหาหม่ืนสองพันบาทถวน) และหลังจากนั้นจะขอมติจาก    
ท่ีประชุม 
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ท่ีประชุม  ฝายเลขานุการสภา อบต.ไดตรวจสอบสมาชิกสภา อบต.ท่ีอยูในท่ีประชุม ปรากฏวามีสมาชิกสภา อบต.  
เขารวมประชุม จํานวน 18 คน ถือวาครบองคประชุม และไดรวมกันพิจารณาโดยมีการซักถามและตอบ          
ขอซักถามกันพอสมควร ท่ีประชุมจึงไดมีมติใหความเห็นชอบเปนเอกฉันทอนุมัติใหกันเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 เพ่ือใหดําเนินการเบิกจายภายในปงบประมาณ พ.ศ.2565 
จํานวนเงิน 1,952,000.-บาท (หนึ่งลานเกาแสนหาหม่ืนสองพันบาทถวน) เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคบริเวณท่ีทําการ อบต.บางขุนไทร หมูท่ี 3 จํานวน 17 เสียง 
และงดออกเสียง จํานวน 1 เสียง 

ประธานสภาฯ 4.2 ญัตติเรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจายและกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ขอเชิญทานนายก อบต.บางขุนไทร ชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต.         ดวย อบต.บางขุนไทร มีความประสงคท่ีจะขอโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.   
๒๕64 เนื่องจากในปจจุบันมีความจําเปนท่ีจะตองจัดหาครุภัณฑ ประเภท ไฟฟาและวิทยุ ไดแก         
(1) กลองโทรทัศนวงจรปด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงานในการบันทึกเหตุการณ/ 
ภัยอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี (2) เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไรสาย เพ่ือเพ่ิมการติดตั้ง
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไรสาย จํานวน 1 จุด  ณ บริเวณหนารานสะดวกซ้ือ เซเวน-อีเลฟเวน    
หมูท่ี 4 เนื่องจากไดรับการรองขอจากประชาชน วาไมไดยินเสียงประชาสัมพันธในบริเวณดังกลาว      
และ (3) โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสองสวางสาธารณะ บริเวณถนนสายโรงหอย (พบ.ถ.36-003) หมูท่ี 4     

เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีในการลดอุบัติเหตุและอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนแก
ผูใชรถใชถนนในยามคํ่าคืน 
แตเนื่องจากรายการครุภัณฑและโครงการท่ีจะดําเนินการ อบต.บางขุนไทร ไมไดตั้งงบประมาณรายจายไว
ในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานจัดหา
ครุภัณฑและการดําเนินโครงการสามารถดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนและตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ตลอดจนเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อบต.   
บางขุนไทร จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ไปตั้งจายเปน
รายการใหม รายละเอียด ดังนี้  

   โอนเพ่ิมงบประมาณ รวมเปนเงินท้ังส้ิน 788,000.-บาท แยกเปน 
   1. สํานักงานปลัด ขอโอนเพ่ิมงบประมาณ เปนเงิน 308,000.-บาท รายละเอียด ดังนี้    

ดานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ  
ประเภท ครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไรสาย (เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม) โอนเพ่ิม เปนเงิน 58,000.-บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไรสาย จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานเปน
เครื่องรับ ยูเอชเอฟ (UHF) 420.200 เมกกะเฮิรตซ (MHz) มีซีลยางกันน้ําได มีขั้วติดแทนเปนโลหะชุบ
กันสนิมภายในเครื่องเดียวกัน ประกอบดวย 
- ชุดรับสัญญาณ ยูเอชเอฟ (UHF) 420.200 เมกกะเฮิรตซ (MHz) 
- ชุดภาคขยาย ดิจิตอล คลาสดี (Digital Class D) 100 วัตต (w) อารเอ็มเอส (RMS) 
- ชุดจายไฟ มีชองเลือกตอไฟ เอซี (AC) 220 โวลต (V) แบตเตอรี่ โซลา เซลล (Battery Solar Cell) 
- เสาอากาศรับสัญญาณยากิ ขนาดไมนอยกวา 3 อี (E) พรอมสายอากาศ ชนิด อารจี (RG) -58 
- ลําโพงฮอรน กําลังขับไมนอยกวา 120 วัตต 
- อุปกรณเบรกเกอร สายไฟ และอุปกรณอ่ืนๆ 
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                         ตั้งตามราคาทองตลาดท่ัวไป เนื่องจากตองการรุนและคุณสมบัติพิเศษ ซ่ึงไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  

                        เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) หนาท่ี 2 ลําดับท่ี 1 
กลองโทรทัศนวงจรปด (เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม) โอนเพ่ิม เปนเงิน 250,000.-บาท  
- เ พื ่อจ าย เป นค าจ ัด ซื ้อกล อ ง โทรท ัศน ว งจรปด  พรอมอุปกรณและติดตั ้ง  จํานวน  15 ต ัว 
รายละเอียดประกอบดวย 
1. กลองโทรทัศนวงจรปด ขนาดความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 พิกเซล 
(pixel) หรือไมนอยกวา 2,073,600 พิกเซล (pixel) ตามมาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
2.อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (เครื่องบันทึกวีดีโอเครือขาย Network Video Recorder) 
แบบไมนอยกวา 16 ชอง  
3.อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ พีโออี (POE) พีโออี แอล 2 สวิตย (POE L 2 Switch) ขนาดไม
นอยกวา 16 ชอง  
4.อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ในการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไข (ครั้งท่ี 12) หนาที่ 4 ลําดับท่ี 1 

   2. กองชาง ขอโอนเพ่ิมงบประมาณ เปนเงิน 480,000.-บาท รายละเอียด ดังนี้    
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ  
ประเภท ครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ
โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสองสวางสาธารณะ บริเวณถนนสายโรงหอย (พบ.ถ.36-003) หมูท่ี 4     

(เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม) โอนเพ่ิม เปนเงิน 480,000.-บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโคมไฟฟาสองสวาง ขนาด 150 วัตต จํานวน 39 ชุด พรอมอุปกรณและติดตั้ง 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 8) หนาท่ี 12 ลําดับท่ี 1 

        โอนลดงบประมาณ รวมเปนเงินท้ังส้ิน 788,000.-บาท แยกเปน  
1. สํานักงานปลัด ขอโอนลดงบประมาณ เปนเงิน 308,000.-บาท รายละเอียดดังนี้   
ดานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินการ 
หมวดคาตอบแทน 
ประเภท คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต.งบประมาณตั้งไว เปนเงินท้ังสิ้น 
350,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เปนเงิน 342,750.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 224,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือ จํานวน 118,750.-บาท 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ 
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ประเภท ครุภณัฑไฟฟาและวิทยุ 
กลองวงจรปด  
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง จํานวน 6 ตัว งบประมาณตั้งไว เปนเงินท้ังสิ้น 
26,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เปนเงิน 26,000.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 26,000.-บาท ไมมี
งบประมาณเหลือจาย  
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาใชสอย 
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  
- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผูนําและเครือขายการดําเนินงานดานสุขภาพ งบประมาณ
ตั้งไว เปนเงินท้ังสิ้น 230,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เปนเงิน 100,000.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้   
เปนเงิน 58,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ จํานวน 42,000.-บาท  
2. กองคลัง ขอโอนลดงบประมาณ เปนเงิน 200,000.-บาท รายละเอียดดังนี้   
ดานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาใชสอย 
- โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน งบประมาณตั้งไว เปนเงินท้ังสิ้น 200,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือ เปนเงิน 200,000.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 200,000.-บาท ไมมีงบประมาณ
เหลือจาย  
3. กองสวัสดิการสังคม ขอโอนลดงบประมาณ เปนเงิน 60,000.-บาท รายละเอียดดังนี ้  
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาใชสอย 
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ งบประมาณตั้งไว เปนเงินท้ังสิ้น 60,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือ เปนเงิน 60,000.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 60,000.-บาท ไมมีงบประมาณ  
เหลือจาย  
4. กองชาง ขอโอนลดงบประมาณ เปนเงิน 220,000.-บาท รายละเอียดดังนี้   
ดานเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 
- เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว เปนเงินท้ังสิ้น 1,208,600.-บาท งบประมาณคงเหลือ เปนเงิน 
142,050.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 40,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ จํานวน 102,050.-บาท 
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งบดําเนินงาน 
คาใชสอย 
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
- คาใชจายในการปฏิบัติงาน งบประมาณต้ังไว เปนเงินท้ังสิ้น 30,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ       
เปนเงิน 30,000.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 30,000.-บาท ไมมีงบประมาณเหลือจาย  
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
งบดําเนินงาน 
คาใชสอย 
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
- คาโฆษณาและเผยแพร งบประมาณตั้งไว เปนเงินท้ังสิ้น 50,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เปนเงิน 
50,000.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 50,000.-บาท ไมมีงบประมาณเหลือจาย  
งบลงทุน 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) งบประมาณตั้งไว เปนเงินท้ังสิ้น 200,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือ เปนเงิน 200,000.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 100,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือ จํานวน 100,000.-บาท  
ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕63 
หมวด ๔ การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจาย         
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน   
และกรณีในการดําเนินงานจัดซ้ือหรือจัดจางตามรายการครุภัณฑและโครงการ ตามวงเงินงบประมาณท่ีขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปจากสภาทองถ่ินนั้น อบต.บางขุนไทรจะตองดําเนินการจัดซ้ือ  
หรือจัดจางตามข้ันตอนของระเบียบพัสดุท่ีเก่ียวของเพ่ือหาผูรับจางหรือผูประกอบการ ซ่ึงในชวงระยะเวลา
ท่ีเหลือ อบต.บางขุนไทร ไมสามารถดําเนินการจัดหาผูรับจางหรือผูประกอบการเพ่ือกอหนี้ผูกพันและทํา
สัญญาจางไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ท่ีจะสิ้นสุดในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.๒๕61 ขอ ๕๙ ท่ีกําหนดไววา “ในกรณีท่ีมี
รายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้น
ตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลา   
หนึ่งป”   

    ดังนั้น จึงขอใหท่ีประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ไดรวมกันพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 งบประมาณท่ีขออนุมัติโอนเงิน จํานวน 788,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหม่ืน
แปดพันบาทถวน) พรอมพิจารณากันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4          
เพ่ือดําเนินงานตามรายการครุภัณฑและโครงการตามขางตน เพ่ือเบิกจายภายในปงบประมาณ พ.ศ.2565 
งบประมาณท่ีขออนุมัติกันเงิน จํานวน 788,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถวน) รายละเอียด
ตามเอกสารท่ีแจกใหกับทุกทานแลว 

ประธานสภาฯ ตามท่ี นายก อบต.บางขุนไทร ไดชี้แจงรายละเอียดใหทราบ ก็ขอใหท่ีประชุมสภา อบต.ไดรวมกันพิจารณา
พรอมกันท้ัง ๒ รายการ คือ (1) การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 และ (2) การพิจารณากันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖4 เพ่ือเบิกจาย
ภายในปงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงินงบประมาณท่ีขออนุมัติ 788,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหม่ืน   
แปดพันบาทถวน) หลังจากนั้นจะขอมติจากท่ีประชุม 
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ท่ีประชุม ฝายเลขานุการสภา อบต.ไดตรวจสอบสมาชิกสภา อบต.ท่ีอยูในท่ีประชุม มีสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทร
เขารวมประชุม จํานวน 18 คน ถือวาครบองคประชุม และไดรวมกันพิจารณาพรอมกันท้ัง 2 รายการ 
ตามขางตน โดยมีการซักถามและตอบขอซักถามกันพอสมควร ท่ีประชุมสภา อบต.บางขุนไทร จึงไดมีมติ
ใหความเห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 จํานวนเงิน 
788,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถวน) และมีมติใหความเห็นชอบอนุมัติใหกันเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 เพ่ือเบิกจายภายในปงบประมาณ พ.ศ.2565 
จํานวนเงิน 788,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถวน) เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามรายการครุภัณฑและโครงการ รวม 3 รายการ ตามขางตน จํานวน 17 เสียง และงดออกเสียง 
จํานวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ   
 ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทร หรือผูใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือจะซักถามอะไรเพ่ิมเติมตอท่ีประชุม        

อีกหรือไม ขอเชิญครับ  
 นายก อบต.         เรื่องการติดตั้งตู ATM ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ตามท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร สาขาบานแหลม ไดมีมาตรการปองกันเก่ียวกับการดูแลพนักงาน ลูกจาง และ
มาตรการดูแลลูกคา รวมถึงมาตรการดูแลอาคารสถานท่ีของธนาคาร เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ยังคงมีการแพรระบาดอยางตอเนื่อง ทางธนาคารฯ    
จึงไดมีนโยบายลดความเสี่ยงแกผูใชบริการ โดยเชิญชวนผูสูงอายุท่ีเปนลูกคาและถอนเงินผานบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ธกส. ใหจัดทําบัตร ATM หรือทําธุรกรรมทางการเงินผานตู ATM และ APP- A-Mobile (ธกส.) 
ใหครบทุกรายเพ่ือลดการบริการโดยตรงผานพนักงาน 

 ในการนี้ อบต.บางขุนไทร จึงไดประสานขอความอนุเคราะหจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สาขาบานแหลม ใหพิจารณามาติดตั้งตู ATM  ณ บริเวณท่ีทําการ อบต.บางขุนไทร เพ่ือลดการ
ใชบริการโดยตรงผานพนักงาน และเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูสูงอายุและประชาชนท่ัวไป      
ในการถอนเงินหรือทําธุรกรรมทางการเงินของธนาคารผานบัตร ATM ซ่ึงในการติดตั้งและการใหบริการ    
ตู ATM จะตองมีคาใชจายท่ีเก่ียวของ เชน คาไฟฟา ฯลฯ และคาใชจายตางๆ ซ่ึงทางธนาคาร ธกส.        
ไดขอใหทาง อบต.บางขุนไทร แจงผลการพิจารณาใหกับทางธนาคารทราบ เพ่ือจะไดใชเปนขอมูลประกอบ
ในการพิจารณาติดตั้งตู ATM เสนอใหกับทางสํานักงานใหญ ซ่ึงในการติดตั้งตู ATM ทาง อบต.บางขุนไทร 
ไดประสานขอความรวมมือใหมาติดตั้ง จึงเห็นวาควรอนุมัติใหธนาคาร ธกส.สาขาบานแหลม มาติดต้ังตู 
ATM  ณ  บริเวณท่ีทําการ อบต.บางขุนไทร และใหรับผิดชอบคาใชจายในการติดตั้งมิเตอรไฟฟาและ      
คากระแสไฟฟาของตู ATM ตามท่ีจายจริง ก็ขอใหท่ีประชุมไดรวมกันพิจารณาตอไป  

 ท่ีประชุม  ฝายเลขานุการสภา อบต.ไดตรวจสอบสมาชิกสภา อบต.ท่ีอยูในท่ีประชุม มีสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทร
เขารวมประชุม จํานวน 18 คน ถือวาครบองคประชุม ไดรวมกันพิจารณาโดยมีการซักถามและตอบขอ
คําถามกันพอสมควร ท่ีประชุมจึงไดมีมติใหความเห็นชอบอนุมัติใหธนาคาร ธกส.สาขาบานแหลม มาติดตั้ง
ตู ATM ณ บริเวณท่ีทําการ อบต.บางขุนไทร และใหรับผิดชอบคาใชจายในการติดต้ังมิเตอรไฟฟา        
และคากระแสไฟฟาของตู ATM ตามท่ีจายจริง เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหกับ
ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีและประชาชนท่ัวไป จํานวน 17 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 1 เสียง  

นายก อบต. ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาทองถ่ิน หัวหนาสวนราชการ พนักงานสวนตําบลและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ      
ทุกทาน ท่ีไดใหความรวมมือกับคณะผูบริหารทองถ่ินในการบริหารงานเพ่ือพัฒนาตําบลบางขุนไทรดวยดี
ตลอดมา ทําใหการบริหารงานท่ีไมผานสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคทุกประการ และหวังวาคงจะได
กลับมารวมกันบริหารงานกันใหมอีกครั้งหากไดรับโอกาสจากพอแมพ่ีนองประชาชนตําบลบางขุนไทร      
ในนามของคณะผูบริหารทองถ่ินตองขอขอบคุณทุกทาน                

ท่ีประชุม รับทราบ 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทร หรือผูใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือจะซักถามอะไรเพ่ิมเติมตอท่ีประชุม        

อีกหรือไม (ไมมี) ถาไมมีผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาทองถ่ินและผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีเสียสละเวลา   
มาเขารวมประชุมสภา อบต.บางขุนไทรในวันนี้ และขอปดการประชุม 

 เลิกประชุมเวลา 11.05 น.           
     
                                                                      (ลงชื่อ) จ.อ.อนันต พันธุบานแหลม ผูจดรายงานการประชุม 
                                   (อนันต พันธุบานแหลม) 

                    เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาทองถิ่น        

     (ลงชื่อ)    ชุมพล คอเหล่ียม   กรรมการ   
               (นายชุมพล คอเหลี่ยม) 

     (ลงชื่อ)    สํารวย นาคนคร    กรรมการ   
               (นายสํารวย นาคนคร)  

     (ลงชื่อ)    อรษา จันทรโชติ   กรรมการ   
               (นางอรษา จันทรโชติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

หมายเหตุ บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.บางขุนไทรฉบับนี้ สภาทองถ่ินยังมิไดรับรอง เนื่องจากสภาทองถ่ินหมดอายุ 
             ของสภาทองถ่ิน ในวันท่ี 30 กันยายน 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศใหมีการเลือกสมาชิก  
              สภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล ในวันอาทิตยท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 
            
                                                      (ลงชื่อ) จ.อ.อนันต พันธุบานแหลม ผูบันทึกเหตุการณ 

                   (อนันต พันธุบานแหลม) 
                  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร 

                   วันท่ี 30 กันยายน 2564 

               (ลงชื่อ)  จรินทร เดชปาน ผูตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายจรนิทร เดชปาน) 
           ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 - ท่ีประชุมสภา อบต.บางขุนไทร สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจาํป พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี........  
   เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ไดมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป  
   พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ประชุมเม่ือวันท่ี ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ฉบับนี้) เรียบรอยแลว 

                                            (ลงชื่อ)              -            ผูรับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายจรินทร  เดชปาน) 
                                       ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร 
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