
 
 

 

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
ประจ าปี พ.ศ.2563 

 

   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
แก้มอ้น  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ซึ่งมีญัตติเสนอที่ประชุมพิจารณา ความละเอียดซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว 
นั้น 

 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  จึงรายงานผลการประชุมที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้มอ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมให้ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

             ประกาศ ณ วันที่  28 สิงหาคม พ.ศ.๒๕63 
 

 
        (นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) 

    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 

ครั้งที่ 1/2563 
วันที่  17  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ชั้น 2 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายสมศักดิ์  แซ่ตัน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
2. นายซ้ง   พงเพา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
3. นางศศิพิชญ์  กิติพัฒน์วิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 1 
4. นายชัยวัฒน ์ ฉัตรมิ่งขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 2 
5. นายมานิตย์  นิยมพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 2 
6. นายอัฏฐพล  เวท ี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 3 
7. นายสุรพล  สร้อยค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 4 
8. นายมิน  เพชรเอี๊ยะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 5 
9. นายจันทร์ฑูรย์ ธรรมจง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 6 
10. นายกาญจน์  พรานเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 7 
11. นางพวงเพ็ชร ยศส้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 7 
12. นายสิทธิพงศ์ สายสล้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 8 
13. นายสิงห์สมบัติ สิงห์งาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 9 
14. นายสายชล  ดอกรัก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 9 
15. นายสุรเชษฐ  ขุนหมื่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 10 
16. นายสมชาย  หนูนันท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 11 
17. นายไสว  เล่าทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 11 
18. นางอนงค์  มากภู่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 12 
19. นายแผน  โตเอ่ียม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 12 
20. นายสมชาย  ทัพโพธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 13 
21. นายสมบัติ  ม่วงน้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 14 
22. นางสาวน้ าหวาน พิมพา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 14 
23. นายสงคราม  ยอดทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 15  
24. นายสมบัติ  ระดมงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 15 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายเสกสรรค์  แซ่ลิ้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 3 

 ผู้ร่วมประชุม 
1. นายชูศักดิ์  เนตรธุวกลุ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
2. นายส าอางค์  ศรัทธาผล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
3. นายเสนอ  ไผ่ล้อม  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
4. นางสาววาสนา นักธรรม  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
5. นางสาวฐานินทรา อินทนาศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
6. นางกาญจนาพร เกตุทอง  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
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7. นางลักขณา  งามยิง่ยวด ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. นายศิวกร  หลิมบุญงาม ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางอรุณศรี  นวนนาง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10. นายนภศกร  วงศ์เปี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
11. นางเพ็ญแข  จันทภูม ิ เจ้าพนักงานธุรการ 

เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 
 - เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นมาพร้อมครบองค์ประชุมแล้ว 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นประธานที่ประชุม บูชาพระรัตนตรัย น าสวดมนต์ กล่าวค าปฏิญาณ
ตนและกล่าวเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้นตามสมัยประชุม และอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 ข้อ 22 ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ 
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนก าหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อย
กว่าสามวัน 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จึงขอประกาศเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2563 
ระหว่างวันที่ 16 – 30  สิงหาคม พ.ศ.2563 รวมเป็นเวลา 15 วัน จึงประกาศ
มาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 

28 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ   - เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้รายงานผลการตรวจรายงาน 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  การประชุมต่อที่ประชุม 
กรรมการตรวจรายงานฯ  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ท่านสมาชิกสภา 
(นายสมชาย  ทัพโพธิ์)  องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นทุกท่าน กระผมนายสมชาย  ทัพโพธิ์ สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่  13 ในนามของคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุม ดังนี้ โดย
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณา
ตรวจรายงานการประชุมแล้ว ซึ่งมีมติไม่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยค าหรือ
เพ่ิมเติมถ้อยค าหรือแก้ไขค าผิด ตกหล่นแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ท่านใดจะขอแก้ไข        
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมรับรอง 
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      รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นสมัยสามัญ สมัย          
     ที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม  พ.ศ.2563 

มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น           
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 
พ.ศ.2563 ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (โดยการยกมือ) 

ระเบียบวาระท่ี 3  3.1 เรื่อง ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประธานสภาฯ   - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นใน
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  การเสนอญัตติต่อที่ประชุม 
นายก อบต.   - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น        
(นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล) ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลแก้มอ้น ต้องขอขอบคุณประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้มอ้นทุกท่านที่ให้โอกาสฝ่ายบริหารได้แสดงเหตุผลความจ าเป็นใน
การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โดยมีค าแถลงประกอบดังนี้ 

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จะได้
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้มอ้นอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
แก้มอ้น จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 72,190,256.95 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 30,078,421.22 บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 25,706,829.66 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
         จ านวน 0 โครงการ  รวม  0.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
         จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน 0.00  บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  พ.ศ.2563 
(1) รายรับจริง จ านวน 47,838,435.09 บาท ประกอบด้วย 

         หมวดภาษีอากร    จ านวน 61,715.54  บาท 
            หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต  จ านวน 290,310.00  บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน 439,891.12 บาท 
            หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 151,046.00 บาท 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 62,570.00 บาท 
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     หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00  บาท 
     หมวดภาษีจัดสรร       จ านวน 19,515,479.43 บาท 
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน 27,317,423.00  บาท 
     (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 36,405.00 บาท 
     (3) รายจ่ายจริง จ านวน  33,376,670.46 บาท ประกอบด้วย 
           งบกลาง  จ านวน     13,445,488.00  บาท 
             งบบุคลากร จ านวน     10,479,978.00  บาท 

งบด าเนินงาน  จ านวน       5,478,914.50  บาท 
             งบลงทุน  จ านวน         1,139,209.96  บาท 
             งบรายจ่ายอื่น  จ านวน                    0.00 บาท 
             งบเงินอุดหนุน  จ านวน       2,833,080.00 บาท 
     (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
         จ านวน 36,405.00 บาท 
     (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 6,846,473.77 บาท 
     (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
     (7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

ค าแถลงงบประมาณ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 รายรับจริง ปี  2562 ประมาณการ ปี 
2563 

ประมาณการ ปี 
2564 

รายได้จัดเก็บเอง    
 หมวดภาษีอากร 636,708.18 700,000.00 735,000.00 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 105,320.00 202,000.00 250,000.00 
 หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 498,371.37 500,000.00 525,000.00 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 162,930.00 150,000.00 160,000.00 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 161,480.00 100,000.00 50,000.00 
 หมวดรายได้จากทุน 3,101.00 30,000.00 30,000.00 
 รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,567,910.55 1,682,000.00 1,750,000.00 
 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจดัสรร 25,083,467.30 24,000,000.00 25,200,000.00 
 รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 25,083,467.30 24,000,000.00 25,200,000.00 
 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,981,292.00 32,318,000.00 36,750,000.00 
 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 28,981,292.00 32,318,000.00 36,750,000.00 
 รวม 55,632,669.85 58,000,000.00 63,700,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รายจ่าย รายจ่ายจริง  

ปี  2562 
ประมาณการ  

ปี 2563 
ประมาณการ  

ปี 2564 
จ่ายจากงบประมาณ    
 งบกลาง 15,330,477.00 17,758,840.00 18,886,220.00 
 งบบุคลากร 12,275,485.00 15,467,960.00 16,391,080.00 
 งบด าเนินงาน 7,438,875.42 15,763,500.00 17,862,900.00 
 งบลงทุน 3,047,541.10 4,749,700.00 5,369,800.00 
 งบเงินอุดหนุน 4,070,900.00 4,260,000.00 5,190,000.00 
               รวมจ่ายจากงบประมาณ 42,163,275.52 58,000,000.00 63,700,000.00 
 รวม 42,163,275.52 58,000,000.00 63,700,000.00 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,832,620 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,650,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 9,430,100 
 แผนงานสาธารณสุข 2,064,000 
 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 510,000 
 แผนงานเคหะและชุมชน 4,842,460 
 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 1,120,000 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 310,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,906,000 
 แผนงานการเกษตร 380,000 
 แผนงานการพาณิชย ์ 768,600 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
 แผนงานงบกลาง 18,886,220 
 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 63,700,000 

 
                                      รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
        แผนงานบริหารงานทั่วไป  

งบ 
งาน งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร 9,445,440 2,446,880 11,892,320 
 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,003,120 0 3,003,120 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,442,320 2,446,880 8,889,200 
งบด าเนินงาน 5,139,600 1,658,000 6,797,600 
 ค่าตอบแทน 558,000 298,000 856,000 
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 ค่าใช้สอย 2,491,600 1,040,000 3,531,600 
 ค่าวัสด ุ 1,470,000 170,000 1,640,000 
 ค่าสาธารณูปโภค 620,000 150,000 770,000 
งบลงทุน 100,000 42,700 142,700 
 ค่าครุภัณฑ์ 100,000 42,700 142,700 
 รวม 14,685,040 4,147,580 18,832,620 

 
         แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งบ 
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 

ความสงบภายใน 
รวม 

งบด าเนินงาน 650,000 650,000 
 ค่าใช้สอย 500,000 500,000 
 ค่าวัสดุ 150,000 150,000 
งบลงทุน 1,000,000 1,000,000 
 ค่าครุภัณฑ์ 1,000,000 1,000,000 
               รวม 1,650,000 1,650,000 

       แผนงานการศึกษา 
 
งบ 

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร 817,000 1,233,800 2,050,800 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 817,000 1,233,800 2,050,800 
งบด าเนินงาน 2,625,500 613,800 3,239,300 
 ค่าตอบแทน 128,000 30,000 158,000 
 ค่าใช้สอย 279,200 583,800 863,000 
 ค่าวัสดุ 2,158,300 0 2,158,300 
 ค่าสาธารณูปโภค 60,000 0 60,000 
งบเงินอุดหนุน 0 4,140,000 4,140,000 
 เงินอุดหนุน 0 4,140,000 4,140,000 
 รวม 3,442,500 5,987,600 9,430,100 

 
แผนงานสาธารณสุข 
 
งบ 

งาน งานบริการสาธารณสุข 
และงานสาธารณสุขอื่น 

รวม 

งบด าเนินงาน 2,064,000 2,064,000 
 ค่าตอบแทน 144,000 144,000 
 ค่าใช้สอย 1,720,000 1,720,000 
 ค่าวัสดุ 200,000 200,000 
 รวม 2,064,000 2,064,000 
 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
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งบ 

งาน งานสวัสดิการ 
และสังคมสงเคราะห ์

รวม 

งบด าเนินงาน 510,000 510,000 
 ค่าใช้สอย 510,000 510,000 
 รวม 510,000 510,000 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 
งบ 

งาน งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

รวม 

งบบุคลากร 2,327,960 2,327,960 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,327,960 2,327,960 
งบด าเนินงาน 2,392,000 2,392,000 
 ค่าตอบแทน 392,000 392,000 
 ค่าใช้สอย 1,300,000 1,300,000 
 ค่าวัสด ุ 700,000 700,000 
งบลงทุน 122,500 122,500 
 ค่าครุภัณฑ์ 122,500 122,500 
 รวม 4,842,460 4,842,460 

 
       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งบ 

งาน งานส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม 

งบด าเนินงาน 1,120,000 1,120,000 
 ค่าใช้สอย 1,120,000 1,120,000 
 รวม 1,120,000 1,120,000 

 
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งบ 

งาน งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 

งบด าเนินงาน 260,000 260,000 
 ค่าใช้สอย 260,000 260,000 
งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000 
 เงินอุดหนุน 50,000 50,000 
 รวม 310,000 310,000 

 
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งบ 

งาน งานก่อสร้างโครงสร้าง 
พื้นฐาน 

รวม 

งบลงทุน 4,906,000 4,906,000 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,906,000 4,906,000 
 รวม 4,906,000 4,906,000 
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       แผนงานการเกษตร 
 
งบ 

งาน งานอนุรักษ์แหล่งน้ า 
และป่าไม้ 

รวม 

งบด าเนินงาน 380,000 380,000 
 ค่าใช้สอย 380,000 380,000 
 รวม 380,000 380,000 

 

แผนงานการพาณิชย์ 
 
งบ 

งาน 
งานกิจการประปา รวม 

งบบุคลากร 120,000 120,000 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 120,000 120,000 
งบด าเนินงาน 450,000 450,000 
 ค่าใช้สอย 100,000 100,000 
 ค่าวัสดุ 100,000 100,000 
 ค่าสาธารณูปโภค 250,000 250,000 
งบลงทุน 198,600 198,600 
 ค่าครุภัณฑ์ 148,600 148,600 
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000 50,000 
                                   รวม 768,600 768,600 

 
       แผนงานงบกลาง 

 
งบ 

งาน 
งบกลาง รวม 

งบกลาง 18,886,220 18,886,220 
 งบกลาง 18,886,220 18,886,220 
 รวม 18,886,220 18,886,220 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติ        
ที่แจกให้กับทุกท่าน 

ประธานสภาฯ   - ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ชี้แจงมามีสมาชิกฯ ท่านใด            
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) จะอภิปรายหรือไม่ (มีการพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแจก) 
ประธานสภาฯ   - ตามที่ท่านสมาชิกฯ ท่านได้รว่มกันพิจารณารายละเอียดร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเวลาพอสมควร มีสมาชิกสภาฯ  

ท่านใดสงสัยจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะรับ
หลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(วาระที่หนึ่ง) หรือไม่ ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
นับองค์ประชุมด้วย 

เลขานุการสภาฯ   - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีสมาชิกสภาฯ           
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  จ านวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุม 
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ที่ประชุม  มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง ไม่รับหลักการ  - เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
(โดยการยกมือ) 

ประธานสภาฯ   - เมือ่สภาฯ ลงมติรับหลักการแล้ว (วาระที่หนึ่ง) ก่อนที่จะมีการพิจารณาวาระท่ี 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) สองและวาระที่สาม ขอให้สมาชิกสภาฯ ด้วยกันเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คนและไม่เกิน 7 คน โดยคณะกรรมการชุดนี้จะท าหน้าที่
เกี่ยวกับการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เท่านั้น การแปรญัตติให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554 ขอให้สมาชิกสภาฯ ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ควรมีจ านวน
เท่าใด เชิญครับ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13  - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นกระผมนายสมชาย 
(นายสมชาย ทัพโพธิ์) ทัพโพธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 13 ขอเสนอ

จ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน 
ประธานสภาฯ   - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8  - กระผมนายสิทธิพงษ์  สายสล้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
(นายสิทธิพงษ์  สายสล้าง)  แก้มอ้น หมู่ 8 ขอรับรอง 
ส.อบต.หมู่ 2   - กระผมนายมานิตย์  นิยมพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
(นายมานิตย์  นิยมพงษ)์  หมู่ 2 ขอรับรอง 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการก าหนดจ านวน 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 จ านวน 3 ท่าน 
ที่ประชุม - รับทราบ มีมติคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 3 คน เป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ   -  เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามจ านวนแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ โดยเสนอชื่อแต่ละล าดับของคณะกรรมการ 

แปรญัตติและมีผู้รับรอง 2 ท่านด้วย ขอเสนอชื่อในล าดับที่ 1 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น กระผมนายสมชาย 
(นายสมชาย ทัพโพธิ์) ทัพโพธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่  13 ขอเสนอนาย        

สุรพล  สร้อยค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 4 
ประธานสภาฯ   - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  - กระผมนายมิน  เพชรเอ๊ียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น   
(นายมิน  เพชรเอ๊ียะ)  หมู่ที ่5 ขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 - กระผมนายสุรเชษฐ  ขุนหมื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น   
(นายสุรเชษฐ  ขุนหมื่น)  หมู่ที ่10 ขอรับรอง 
ประธานสภาฯ   -  มีเสนอท่านอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มี นายสุรพล  สร้อยค า สมาชิกสภาองค์การ        
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 4 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 
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ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ   -  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ล าดับที่ 2 เชิญครับ
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)   
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น กระผมนายมานิตย์ 
(นายมานิตย์  นิยมพงษ)์  นิยมพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 2 ขอเสนอ      

นายมิน เพชรเอี๊ยะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 5 
ประธานสภาฯ   - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  - ดิฉันนางพวงเพ็ชร  ยศส้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น   
(นางพวงเพ็ชร  ยศส้ม)  หมู่ที ่7 ขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14 - กระผมนายสมบัติ  ม่วงน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
(นายสมบัติ  ม่วงน้อย)  หมู่ที ่14 ขอรับรอง 
ประธานสภาฯ   - มีเสนอท่านอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี นายมิน เพชรเอ๊ียะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  ส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 5 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ   -  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ล าดับที่ 3 เชิญครับ
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)   
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น กระผมนายจันทร์ฑูรย์ 
(นายจันทร์ฑูรย์  ธรรมจง) ธรรมจง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 6 ขอเสนอนาย

สิทธิพงษ์  สายสล้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 8 
ประธานสภาฯ   - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  - ดิฉันนางพวงเพ็ชร  ยศส้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น   
(นางพวงเพ็ชร  ยศส้ม)  หมู่ที ่7 ขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  - กระผม นายสุรพล  สร้อยค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
(นายสุรพล สร้อยค า)  หมู่ 4 ขอรับรอง 
ประธานสภาฯ   -  มีเสนอท่านอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี นายสิทธิพงษ์  สายสล้าง สมาชิกสภาองค์การ         
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 8 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ชี้แจงระเบียบที่ 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) เกี่ยวข้อง  
เลขานุการสภาฯ   - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ท่านนายก  
(จ่าเอกทวีศักดิ์ ภู่ทอง) องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นและฝ่ายบริหารทุกท่าน กระผมจ่าเอกทวีศักดิ์  

ภู่ทอง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สอง
ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ 49 ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ
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แปรญัตติ พิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ งร่ างข้อบัญญัตินั้ น ไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายใน
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค าแปร
ญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระ       
ที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติ
ด้วยวาจาได้ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ
ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้อง
ระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและ
มติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การ
สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  
และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้
คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นได้ชี้แจง  มีท่านใด  
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) สงสัยหรือจะซักถามหรือไม่ หากไม่มีขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลแก้มอ้นได้ก าหนดระยะเวลาเพ่ือจะได้เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติด้วยครับ เชิญ 

สมาชิก อบต.หมู่ที ่15  - กระผมนายสมบัติ  ระดมงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
(นายสมบัติ  ระดมงาม) หมู่ที่ 15 ขอก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 สิงหาคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ ขอเชิญ  
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 - ดิฉัน นางพวงเพ็ชร  ยศส้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  
(นางพวงเพ็ชร  ยศส้ม) หมู่ที ่7 ขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 - ดิฉันนางอนงค์ มากภู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 12 
(นางอนงค์  มากภู่) 
ที่ประชุม - รับทราบ 

3.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ชี้แจงเหตุผลและความ 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) จ า เป็นในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เชิญครับ 
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นายก อบต.   - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น   
(นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล) กระผม นายชูศักดิ์ เนตรธุวกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นขอชี้แจง 

ดังนี้ 
      1. เรื่องเดิม 

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 90 แผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
ส านักงาน ตั้งไว้จ านวน 7,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 
2 ตัว และหน้า 127 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา ตั้งไว้
จ านวน 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง          
หมู่ 12 บ้านเขาแดน บริเวณโรงผลิตปุ๋ยหมู่บ้าน และได้ด าเนินการจัดซื้อเครื่อง        
ออกก าลังกายกลางแจ้งไปแล้ว นั้น  

      2. ข้อเท็จจริง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีความจ าเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 
2.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน  16,500 บาท  

เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน ๓ ตู้  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 

1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด         

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 156  

ล าดับที่ 9  
2.2 ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 27,600 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะกิจกรรม ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
แก้มอ้น จ านวน 12 ตัวจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น โดยมีลักษณะ ดังนี้ 

- ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 55 เซนติเมตร 
- ผิวหน้าเป็นฟอเมกาขาว  
- ขาเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว หนา 1.2 เซนติเมตร 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157 ล าดับที่ 14 

2.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  25,900 บาท 
2.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน  17,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 

1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz  หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย

กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base–T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 156 ล าดับที่ 5  

       2.3.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์  จ านวน  8,900  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด

Network แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
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- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า 
ต่อนาที (ppm) 

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า ( Memory ) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100 Base -T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi ( IEEE 802.11b, g, n) ได ้

-  มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และ Custom 
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด        

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 156 ล าดับที่ 5 

2.4 ประเภทครุภัณฑ์กีฬา จ านวน 300,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อติดตั้งเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งภายในต าบล  

จ านวน 3 หมู่บ้าน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 (1)เครื่องบริหารไหล่ แขน ขา และข้อสะโพก จ านวน 3 ชุด 
 (2) เครื่องบริหารสะโพกและกล้ามเนื้อขา จ านวน 3 ชุด 
 (3) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน อก หัวไหล่ แบบดันมือเพ่ือยกตัว 
จ านวน 3 ชุด 
 (4) ลู่วิ่งเอนกประสงค์แบบล้อถ่วง จ านวน 3 ชุด 

(5) จักรยานบริหารข้อเข่าแบบเดี่ยว จ านวน 3 ชุด 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 113 ล าดับที่ 3  
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3. ขอ้กฎหมาย  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543 
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
๔. ข้อพิจารณา 

เพ่ือให้การด าเนินการโอนงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
เรียบร้อย ตามระเบียบเห็นควรขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

     โอนเพิ่ม 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์  
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อตู้

เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 3 ตู้ จ านวน 16,500 บาท คงเหลือก่อนโอน จ านวน 
0 บาท (ศูนย์บาท) โอนเพิ่มครั้งนี้จ านวน 16,500 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อย
บาทถ้วน) 

2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อโต๊ะกิจกรรมส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น จ านวน 12 ตัว 
จ านวน 27,600 บาท คงเหลือก่อนโอน จ านวน 0 บาท (ศูนย์บาท) โอนเพ่ิม
ครั้งนี้จ านวน 27,600 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 ชุด จ านวน  
17,000 บาท และเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง จ านวน  8,900 บาท คงเหลือก่อน
โอน จ านวน 0 บาท (ศูนย์บาท)  โอนเพิ่มครั้งนี้จ านวน 25,900 บาท (สองหมื่น
ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  

รวมเป็นเงินงบประมาณหลังโอนทั้งสิ้น 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
โอนลด 

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน  

1. ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  งบอนุมัติ
จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือก่อนโอน จ านวน 20,000
บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  โอนลดครั้งนี้ จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท
ถ้วน)  คงเหลืองบประมาณหลังโอน จ านวน 0 บาท (ศูนย์บาท)  

2. ประเภท ค่าเช่าบ้าน งบอนุมัติจ านวน 36,000 บาท (สามหมื่นหก
พันบาทถ้วน) คงเหลือก่อนโอน จ านวน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาท
ถ้วน) โอนลดครั้งนี้จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน จ านวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)  
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3. ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร งบอนุมัติจ านวน 20,000 
บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  คงเหลือก่อนโอน จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่น
บาทถ้วน)  โอนลดครั้งนี้ จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน จ านวน 0 บาท (ศูนย์บาท) 

รวมงบประมาณโอนทั้งสิ้น 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
    โอนเพิ่ม  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อติดตั้งเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งภายในต าบล  
จ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  คงเหลือก่อนโอน จ านวน 0 บาท  
 (ศูนย์บาท)  โอนเพ่ิมครั้งนี้จ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้  

(1) เครื่องบริหารไหล่ แขน ขา และข้อสะโพก จ านวน 3 ชุด 
 (2) เครื่องบริหารสะโพกและกล้ามเนื้อขา จ านวน 3 ชุด  
(3) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน อก หัวไหล่ แบบดันมือเพ่ือยกตัว 

จ านวน 3 ชุด  
(4) ลู่วิ่งเอนกประสงค์แบบล้อถ่วง จ านวน 3 ชุด 
(5) จักรยานบริหารข้อเข่าแบบเดี่ยว จ านวน 3 ชุด 

โอนลด  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวด

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  งบอนุมัติจ านวน 2,750,400 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่
ร้อยบาทถ้วน) คงเหลือก่อนโอน จ านวน 815,149 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นห้า
พันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)  โอนลดครั้งนี้ จ านวน 300,000 บาท (สามแสน
บาทถ้วน)  และคงเหลืองบประมาณหลังโอน จ านวน 515,149 บาท (ห้าแสน
หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)  
๕. ข้อเสนอ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
ประธานสภาฯ   - ตามที ่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้ชี ้แจงมาแล้วนั ้น          
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติอนุมัติโอนงบ  

ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา อบต.  - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จ านวน 22 ท่าน ครบองค์ 
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม 
ที่ประชุม  - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (โดยการ
ยกมือ) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นท่านใดจะอภิปรายในเรื่องอ่ืนๆ 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) อีกหรือไม่ เชิญครับ 
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เลขานุการสภาฯ   - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ตามระเบียบ         
(จ่าเอกทวีศักดิ์ ภู่ทอง)  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
    เพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 109 จึงขอนัดประชุมคณะกรรมการ 

แปรญัตติในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ชั้น 2 

คณะกรรมการแปรญัตติ - รับทราบ 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ     
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม และนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลแก้มอ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 
09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ชั้น 2 และแจ้ง
ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่ได้เข้าประชุมในครั้งนี้ให้ทราบ
ด้วย ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
ปิดประชุมเวลา   13.00 น. 
 
 

จ่าเอก    ทวีศักดิ์    ภู่ทอง  ผู้จดรายงานการประชุม                 
(ทวีศักดิ์    ภู่ทอง)      

            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

      (ลงชื่อ)       สมชาย  ทัพโพธิ์ 
(นายสมชาย  ทัพโพธิ์) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

      (ลงชื่อ)      สุรพล  สร้อยค า 
(นายสุรพล  สร้อยค า) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

      (ลงชื่อ)      พวงเพ็ชร  ยศส้ม 
(นางพวงเพ็ชร  ยศส้ม) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
แก้มอ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 

 
 

(ลงชื่อ)      สมศักดิ์   แซ่ตัน       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 (นายสมศักดิ์   แซ่ตัน) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
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