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บันทึกรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทดั อ าเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63  

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 

 
เริ่มประชุม 10.00 น. 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด มาลงชื่อและเข้าร่วมประชุม 
ครบองค์ประชุมแล้ว จ านวน  12  คน  ลาประชุมจ านวน  2  คน ประธานสภาฯ จุดเทียน ธูป 
บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

 ส ว ัส ด ีท ่า น ส ม า ช ิก ส ภ า อ ง ค ์ก า ร บ ร ิห า ร ส ่ว น ต า บ ล จ อ ม ป ร ะ ท ัด           
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด ท าหนังสือขออนุญาตเปิด
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 เนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วนในข้อราชการ มี
สมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2 ประจ าปี  พ.ศ.2563  ในวันจันทร์ที่  29 มิถุนายน 2563            
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด นั้น 
  ผมในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  ขอเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2ประจ าปี พ.ศ.2563 ตามระเบียบ
วาระต่อไป   
 
 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ า) 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563  
เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2563 

 
นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

 ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
จอมประทัด ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕63 โดยที่คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมฯ มีมติเห็นชอบตามรายงานการประชุมที่เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจอมประทัดได้เสนอมาดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
จอมประทัด ได้ ตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งว่า มีข้อความใดท่ีต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่   

 
ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข 
 
นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

  ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
จอมประทัด รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕63 ขอมติที่
ประชุม ผู้ใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ   11   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
   งดออกเสียง  1  เสียง  
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ า) 
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ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

 
นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

3.1 แจ้งสถานะการเงินการคลัง อบต.จอมประทัด ขอเชิญ ผอ.กองคลังช้ีแจงครับ 
 
นายพรอรุณ  เริ่มรวย 
   (ผอ.กองคลัง) 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  ท่านคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล
จอมประทัด  

1. เงินสะสม/ส ารองรายจ่ายที่จ าเป็น ณ วันที่  31 พฤษภาคม  2563 
- เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสม 

ที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ. แล้ว  จ านวน 11,307,150.88 บาท   

- คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน   จ านวน 11,307,150.88 บาท 
- ส ารองงบบุคลากร(ประมาณ ๓ เดือน) จ านวน 1,862,000.00 บาท 
- ส ารองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน 

–เงินเดือน ค่าตอบแทนครู ผู้ดูแลเด็ก ประมาณ ๓ เดือน 
–อ่ืนๆ เช่น เบี้ยผู้สูงอายุคนพิการ ประมาณ ๒ เดือน จ านวน 73,500.00 บาท    

-  เงินสะสมคงเหลือ จ านวน 9,371,650.88 บาท 
-  ส ารองกรณีสาธารณภัย ๑๐%  จ านวน 937,165.09 บาท 
-  คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ จ านวน  8,434,485.79 บาท       

จึงแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกคนทราบครับ 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ า) 
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นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

๓.2 ขอความเห็นชอบ เรื่อง การจัดท าบริการสาธารณะด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของ อปท.ในเขตจังหวัดราชบุรี  ขอเชิญปลัดชี้แจงรายละเอียดให้
ที่ประชุมทราบครับ 
 

นายรณกฤต  สาราจันทร์ 
   (เลขานุการสภาฯ) 

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและผู้บริหารองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรีได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะ
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดราชบุรี เพ่ือให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมมือกันในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัดราชบุรีให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
และเกิดความยั่งยืน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้ขอให้ทางเราน าเรื่อ งการ
ท าบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดท าบริการสาธารณะฯดังกล่าวเสนอสภาเพ่ือพิจารณา
ขอความเห็นชอบ เพ่ือให้การท าความตกลงร่วมมือการจัดท าบริการสาธารณะด้านการ
บริหารการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดราชบุรี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบก าหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราชบุรีจึงขอให้เร่งน าเรื่องการท าความตกลงร่วมมือการจัดท าบริการสาธารณะด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรีตาม
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดราชบุรี เสนอสภาท้องถิ่นเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วรายงานผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีทราบ 
เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป 

เงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก   
1.1 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบ

วงจร จังหวัดราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องได้รับเสียง
สนับสนุนมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นๆ และเมื่อ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมื่อแต่ละแห่งให้ความเห็นชอบตาม
บันทึกข้อตกลงแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องผูกพันตาม
บันทึกข้อข้อตกลงจนกว่ากว่าจะครบก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
บันทึกข้อตกลง แม้ภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นๆก็ตาม 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ า) 
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1.2 การลงนามในบันทึกข้อตกลงต้องกระท าโดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เป็นภาคีสมาชิก 

 
นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ   
 
นายเผชิญ  นุ่มจิตต์ 
(รองประธานสภาฯ) 

อยากให้ถังขยะท่ีใช้อยู่ มีฝาปิด เผื่อว่าฝนตกจะได้กันน้ าฝนเข้าถังได้ 
 

นายรณกฤต  สาราจันทร์ 
   (เลขานุการสภาฯ) 

เนื่องด้วยว่า ถังขยะรุ่นที่เราใช้อยู่ ณ ตอนนี้ หาซื้อฝาไม่ได้ และรุ่นนี้เป็นแบบ
ไม่มีฝาปิด ซึ่งซื้อแบบนี้มันจะราคาไม่สูงมากเท่าแบบถังที่มีฝาปิด แต่ถังนี้จะมีรูเจาะอยู่
ก้นถัง สามารถระบายน้ าออกได้ และการที่ไม่มีฝาก็สะดวกต่อการจัดเก็บขยะของคน
เก็บด้วยครับ 

 
นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ผมขอมติที่ประชุมนะครับ ว่าถ้าผู้ใด
เห็นชอบ เรื่อง ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดท าบริการสาธารณะด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของ อปท.ในเขตจังหวัดราชบุรี  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 
ที่ประชุม  เห็นชอบ   11   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
   งดออกเสียง  1  เสียง  
 
 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ า) 
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นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

ขอบคุณครับ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลงนามบันทึกข้อตกลงการ
จัดท าบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.ในเขตจังหวัด
ราชบุรี  นะครับ 

 
นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

 ต่อไป 3.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล      
จอมประทัด  เรื่องท่ี 1 เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 
........  ขอเชิญปลัดครับ 

 
นายรณกฤต  สาราจันทร์ 
  (เลขานุการ อบต.) 

เนื่องจากเป็นการสมควรที่จะออกข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล       
จอมประทัด ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัดว่าด้วย การก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ..... ก าหนดห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่
หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย นอกจากในที่ๆที่องค์การบริหารส่วนต าบล
จอมประทัดจัดไว้ให้ ก าหนดไว้ให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตาม หรือให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือ
ลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้นๆ ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการเก็บ 
ขน และก าจัดสิ่งปฏิบัติหรือมูลฝอย เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติและก าหนดการอ่ืนใดที่
จ าเป็น เพ่ือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 67 (2) และ มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2546 ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และ
มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 จึงจ าเป็นจะต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัดฉบับ
นี้ 

 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ า) 
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นายประวิทย์  เปลี่ยนสีทอง 
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 1) 

สวัสดีครับ ในส่วนตัวผม อยากจะแนะน าว่าในเรื่องของร่างข้อบัญญัติก็อยากจะ
ให้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนข้างนอกได้รับทราบอย่างน้อย 6 เดือน เพ่ือที่จะ
ได้ให้ประชาชนรับทราบในข้อบัญญัติมีอะไรตรงไหนบ้าง ก่อนที่จะมาขอความเห็นชอบ
กันในสภาฯครับ 

 
 

นายรณกฤต  สาราจันทร์ 
  (เลขานุการ อบต.) 

  ขอบคุณครับ โดยหลักการแล้ว อบต.ก็ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ขอบคุณส าหรับข้อแนะน าครับ 
 

นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

ขอบคุณครับ มีท่านใดสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอ
มติที่ประชุม ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล       
จอมประทัด   เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. ........ ถ้า
ที่ประชุมเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 
ที่ประชุม  เห็นชอบ     11   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
   งดออกเสียง   1   เสียง  
 
 
นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

ต่อไป ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล      
จอมประทัด  เรื่องที่ 2  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้น้ าประปาและ
อัตราค่าบริการ เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. ......... ขอเชิญปลัดครับ 

 
 
 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ า) 
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นายรณกฤต  สาราจันทร์ 
  (เลขานุการ อบต.) 

เนื่องจากเป็นการสมควรที่จะออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้น้ าประปาและอัตราค่าบริการ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
พ.ศ. ......... ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตน้ าประปาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจอมประทัดในปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ในการจัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค ที่เพียงพอแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จากระบบประปาผิวดินสาธารณะได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม 
เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้การบริหารกิจการระบบการใช้น้ าประปาหมู่บ้านที่เป็น
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใส เกิดความมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันมีความคุ้มทุน
กับงบประมาณที่ด าเนินการไป และเพ่ือเป้าหมายสุดท้าย คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน ซึ่งมาตร 68 (1) มาตร 71 และมาตร 73 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ให้กระท าได้โดยการตราเป็น
ข้อบัญญัติ จึงจ าเป็นต้องออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้น้ าประปาและอัตราค่าบริการ เพ่ือบังคับใช้ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด ต่อไป 

 
นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

ขอบคุณครับ มีท่านใดสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอ
มติที่ประชุม ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล       
จอมประทัด   เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้น้ าประปาและอัตรา
ค่าบริการ เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. ......... ถ้าท่ีประชุมเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 
ที่ประชุม  เห็นชอบ     11   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
   งดออกเสียง   1   เสียง  
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ า) 
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นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

ต่อไป 3.4 ขอความเห็นชอบตั้งจ่ายรายการใหม่ ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)    
จ านวน 2 รายการ  

1.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณด้านหน้าที่ท าการ อบต.จอมประทัด 
งบประมาณ 128,400 บาท ขอเชิญท่านปลัดครับ 

 
นายรณกฤต  สาราจันทร์ 
  (เลขานุการ อบต.) 

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณด้านหน้าที่ท าการ อบต.จอมประทัด 
งบประมาณ 128,400 บาท 
โอนลด  (ส านัดปลัด) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

-  โครงการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) ปริมาตรกระบอก
สูบ ไม่ต่ ากว่า 2 ,400 ซีซี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบประมาณตั้งไว้ 1,288,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 398,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้เป็นเงิน 128,400 บาท รวมงบประมาณ
คงเหลือหลังโอนลด 269,600 บาท     

โอนเพิ่ม เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าและถนน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณด้านหน้าที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลจอมประทัด หมู่ที่ 3 ต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 
ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร จ านวน 1 หลัง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ทุกประเภท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าและถนน  

 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ า) 
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งบประมาณตั้งไว้ 0 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้เป็นเงิน 
128,400 บาท รวมงบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม 128,400 บาท     

นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ         

นายเฉลียว  คุ้มนาน 
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 6)   

อยากทราบว่าท าบริเวณทิศทางไหนของ อบต.ครับ 

นายกิจพัฒน์ อาทรสิริรัตน์ 
(ผอ.กองช่าง) 
    จะสร้างบริเวณด้านขวามือของอาคารทางทิศเหนือครับ 
 
นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

ขอบคุณครับ มีท่านใดสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอ
มติที่ประชุม ขอความเห็นชอบตั้งจ่ายรายการใหม่ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)     

1.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณด้านหน้าที่ท าการ อบต.จอมประทัด 
งบประมาณ 128,400 บาทถ้าท่ีประชุมเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 
ที่ประชุม  เห็นชอบ     11   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
   งดออกเสียง   1   เสียง  
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ า) 
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นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

 ขอบคุณครับ ต่อไป โครงการที่ 2. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติด
พนังมีระบบฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง งบประมาณ 30,000 บาท ขอเชิญท่านปลัดครับ 

 
นายรณกฤต  สาราจันทร์ 
  (เลขานุการสภาฯ)   

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดพนังมีระบบฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง 
งบประมาณ 30,000 บาท 

 
    โอนลด  (กองคลัง)  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง 
หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจ า) 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน ๓ อัตรา ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
งบประมาณตั้งไว้ 932,580บาท งบประมาณคงเหลือ 458,423.23 บาท ขอโอน
ลดครั้ งนี้ เ ป็ น เ งิ น  30 ,000 บาท รวมงบประมาณคงเหลือหลั ง โอนลด 
428,423.23 บาท             

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  

- เพ่ือจ่ายเป็นโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังมีระบบฟอก
อากาศพร้อมติดตั้ง   จ านวน 1 รายการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบประมาณตั้งไว้ 0 บาท งบประมาณคงเหลือ 
0 บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้เป็นเงิน 30,000 บาท รวมงบประมาณคงเหลือหลังโอน
เพิ่ม 30,000 บาท         

 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ า) 
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นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

ขอบคุณครับ มีท่านใดสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอ
มติที่ประชุม ขอความเห็นชอบตั้งจ่ายรายการใหม่ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)     

2. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดพนังมีระบบฟอกอากาศพร้อม
ติดตั้ง งบประมาณ 30,000 บาท 
 

ที่ประชุม  เห็นชอบ     11   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
   งดออกเสียง   1   เสียง 
 
นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

ต่อไป ขอความเห็นชอบและอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่ม เนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอ จ านวน 1  รายการ  

 
นายรณกฤต  สาราจันทร์ 
   (เลขานุการสภาฯ) 

โอนลด  (กองการศึกษา) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานกีฬา และนันทนาการ  
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง ส าหรับเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมประทัด ตั้งไว้ 57,550 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  
งบประมาณตั้งไว้ 57,550 บาท งบประมาณคงเหลือ 57,550 บาท ขอโอนลดครั้ง
นี้เป็นเงิน 20,000 บาท รวมงบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 37,550 บาท    

 
 
 
      
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ า) 
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โอนเพิ่ม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   
ประเภทรายจ่ายซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ เช่น
วัสดุต่างๆ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 
10,000 บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้เป็นเงิน 20,000 บาท รวมงบประมาณคงเหลือ
หลังโอนเพิ่ม 30,000 บาท 

 
นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

ขอบคุณครับ มีท่านใดสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม ขอ
ความเห็นชอบและอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่ม เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
จ านวน 1  รายการ โอนลดจากค่าโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง ส าหรับเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมประทัด  มาโอนเพิ่มเพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ เช่นวัสดุต่างๆ ครุภัณฑ์ต่างๆ 
ฯลฯ ขอให้ทุกคนยกมือครับ 

 
ที่ประชุม  เห็นชอบ     11   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
   งดออกเสียง   1   เสียง 
 
นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

 ต่อไปข้อ 3.6 การรับมอบอุปกรณ์พลังงานทดแทนจากส านักงานพลังงาน
จังหวัดราชบุรี ขอเชิญท่านปลัดครับ 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ า) 
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นายรณกฤต  สาราจันทร์ 
   (เลขานุการสภาฯ) 

 
ด้วยส านักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีและองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด    

ได้ร่วมกันด าเนินโครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรใน
ชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยในปีที่ผ่านมาได้มี
การด าเนินการจัดท าแผนพลังงานชุมชน  เพ่ือขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ในต าบลจอมประทัด ภายใต้
งบอุดหนุน จากการจัดท าแผนพลังงานชุมชนดังกล่าว ส านักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี      
สรุปภาพรวมการขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของ
ชุมชนต าบลจอมประทัด ดังนี้  

1. เตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร แบบตั้ง        จ านวน    2    ชุด 
2. เตาซุปเปอร์อั้งโล่                               จ านวน    17   ใบ 
3. บ่อหมักแก๊สชีวภาพแบบถุงหมัก PVC       จ านวน    2     ชุด 
4. ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ขนาด 0.80×1.20 เมตร  จ านวน    6     ตู้ 
5. หลอดประหยัดไฟ LED T 8 ยาว    จ านวน    80   หลอด 

ซึ่งจะมาส่งมอบให้ทาง อบต. และจะทยอยน ามาส่ง จึงแจ้งเพ่ือให้ท่านสมาชิกทุกคนทราบ และ
เผื่อมีท่านใดจะขอไปไว้ในหมู่บ้านเพื่อท าประโยชน์ภายในหมู่ สามารถมาติดต่อได้นะครับ 

 

นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 
   ขอบคุณครับ จึงขอแจ้งในที่ประชุมทราบนะครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
   (ประธานสภาฯ) 

ต่อไปวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ า) 
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นายอัมรินทร์ ขุนทอง 
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 3) 

 ขอสอบถามเรื่องที่จะท าตีเส้นชะลอความเร็วตรงถนนเส้น ม.3 ตรงทางเข้าหมู่
ที่ 5 ที่เคยมีปัญหากันเรื่องลูกระนาด แล้วจะไปแก้ไขตีเส้นชะลอความเร็วให้ตอนนี้
ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 

 
นายกิจพัฒน์  อาทรสิริรัตน์ 
     (ผอ.กองช่าง)  
    ก าลังเร่งด าเนินการให้อยู่ครับ  
 

 
นายอัมรินทร์ ขุนทอง 
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 3) 

 อีกเรื่องครับ เรื่องบ้านนางน้ าเพชร ภู่ระหงษ์ ที่ทาง อบต.ได้ส่งหนังสือให้หยุด
การก่อสร้าง เพราะสร้างอยู่บนที่ราชพัสดุ จะมีแนวทางอย่างไรที่จะด าเนินสร้างต่อได้ 
เพราะสร้างขึ้นมาแล้ว แล้วไหนจะซื้อของก่อสร้างมาแล้วด้วย จึงอยากขอค าแนะน าจาก
ทาง อบต. ว่าจะมีวิธีใดในการที่จะไปด าเนินเรื่องได้ครับ 

 
นายรณกฤต  สาราจันทร์ 
   (เลขานุการสภาฯ) 

ในส่วนของกรณีตรงนี้ พื้นท่ีที่บ้านคุณน้ าเพชร ภู่ระหงษ์  ก าลังก่อสร้างนั้น เป็น
ที่ราชพัสดุ ซึ่งจะสร้างบนพ้ืนที่นั้นไม่ได้ ทาง อบต.จึงจ าเป็นต้องมีหนังสือให้หยุดการ
ก่อสร้างไว้ก่อน ซึ่งทางเจ้าของบ้านต้องลองไปติดต่อที่กรมธนารักษ์เพ่ือขอปลูกสร้าง
บ้านต่อไป ว่าทางหน่วยงานนั้นจะอนุญาตหรือด าเนินการอย่างไรได้บ้าง ซึ่งทาง อบต. 
ไม่มีอ านาจสามารถอนุญาตให้สร้างได้ 
 

นายสมชาย ภิญโญ 
  (นายก อบต.) 
 
  คือแบบนี้เราจะให้เขาสร้างต่อไปได้ไหมครับ เพราะเขาคงล าบากถ้าไม่มีบ้านอยู่ 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      (นายประวิทย์  เปลี่ยนสทีอง)        (นายเฉลียว   คุ้มนาน)             (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ า) 
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(ลงชื่อ)  
        (นายเฉลียว  คุ้มนาน) 
        กรรมการตรวจบันทึกฯ 

(ลงชื่อ)  
        (นายสวัสดิ์  เฉื่อยฉ่ า) 
       กรรมการตรวจบันทึกฯ 

นางสาวสายพิณ ประพฤติกิจ 
(สามชิกสภา หมู่ที่ 1) 

 เข้าใจนายกนะคะ ว่าคือก็เห็นใจ แต่ถ้าวันหนึ่งเราให้เขาสร้างบ้านไป สมมุติหลัง
ละเป็นแสนอย่างนี้ แล้วถ้าวันหนึ่งเขาโดนเรียกท่ีดินคืน ต้องรื้อบ้านออกแบบนี้เราจะท าให้
เขาแย่ไปอีกหรือไม่คะ  เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายสร้างบ้าน สู้เราให้เขายกเลิกการสร้าง
ตอนนี้ออกไปจนกว่าจะได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องไม่ดีกว่าหรือคะ 

  
นายรณกฤต  สาราจันทร์ 
   (เลขานุการสภาฯ) 

ดังนั้น ทางบ้านคุณน้ าเพชร ต้องเข้าไปติดต่อที่กรมธนารักษ์เพ่ือที่จะได้ท าเรื่อง
ด าเนินการว่าจะอย่างไรได้บ้างจะสร้างได้หรืออย่างไร เพราะถึงจะเป็นที่ดินข้าง อบต. 
แต่ ทาง อบต.ก็ไม่มีสิทธิ์ให้ด าเนินการก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยได้ เพราะเป็นที่ราชพัสดุ 
จึงน าเรียนให้ทราบครับ 

 
 
นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์ 
    (ประธานสภาฯ) 

มีท่านใดจะกล่าวในวาระอ่ืนๆอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมต้องขอขอบคุณทุกท่าน 
ที่เข้าร่วมประชุมกันด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณครับ ขอปิดการประชุมสภาฯ ครับ 

เลิกประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  
        (นายประวิทย์  เปลี่ยนสีทอง) 
        กรรมการตรวจบันทึกฯ 

(ลงชื่อ)  
        (นายรณกฤต  สาราจันทร์) 
             เลขานุการสภาฯ 

        (ลงชื่อ)  
                          (นายด ารงค์ พุ่มระหงษ์) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
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