
รายงานการประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลบางเปา้  
สมัยสามัญ สมยัที ่3 ประจำป ี2562 

วนัพธุ ที ่ 14 สงิหาคม 2562  
ณ  หอ้งประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลบางเป้า  

 
ผูม้าประชมุ 
ที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ 
1 นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
2 นายประวีณ  ทองชนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 1 
3 นายวิชัย  ชั่งนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 1 
4 นายสัมพันธ์  สงค์คด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 2 
5 นายชัยวัฒน์  เขาพรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 2 
6 นายปองศักดิ์  สิโปด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 3 
7 นายโสภัณ  หลีเหม รองประธานสภาฯ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  

หมู่ที่ 3 
8 นายผิน  บุญพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 4 
9 นายสุพจน์  สุขด้วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 4 

10 นายโสภณ  อินทร์นุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 5 
11 นายสมหมาย  เป้าทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 6 
12 นายสุเทพ  เอ่ียมสอาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 7 
13 นายอับดุลยะมาท  ชาชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 7 
 
ผู้ไม่มาประชมุ 
- 
 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
ที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ 
1 นายละดม  เชื้อช่วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
2 นายวรวุฒิ  คีรีรัตน ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
3 นายวรัศกรณ์  สุดสาคร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เลขานุการสภาฯ 
4 นายวิเชียร  สุนธนนท์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
5 นายโชคชัย  รอดรักษา ผู้อำนวยการกองช่าง 
6 นางสาวสุดจิต  นาคพน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 

7 นางมะลิวัลย์  บุญจำเนียร ผู้อำนวยการกองคลัง 
8 นางสาวสุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
9 นายอดิศักดิ์  ชูเชียร นิติกรปฏิบัติการ 

10 นางสาวสุชาดา  สิงคิวิบูลย ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

11 นางชิสากัญญ์  แตงอ่อน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

12   
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ผู้มาประชุม    13 คน 
ผู้ลาประชุม      - คน 
ผู้ขาดประชุม      -  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    11 คน 
เริ่มประชมุเวลา  10.00 น. 

ประธานสภาฯ เมื่อท่านสมาชิกสภา ฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภา ฯ ครับ 
(นายสุทัศน์ ฯ) ขอกล่าวคำสวัสดีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลบางเป้า ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่ ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า กระผมขอเปิด
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 กระผมขอ
เปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ 1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ที่ ศธ 0559/ว2823 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
(นายสุทัศน์ฯ) แจ้งเรื่องขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการข้อควรระวังและสาระสำคัญ ภายใต้หลักเกณฑ์

ใหม่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
(ฉบับใหม่ล่าสุด) และพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ฉบับ ระหว่าง
วันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง 
กระบี่ ท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ครับ 

    
  
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  2.1 ในระเบียบวาระนี้ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณาสำเนารายงานการประชุม
(นายสุทัศน์ฯ)  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
   ถ้าหากมีข้อสงสัยหรือผิดพลาดประการใด ขอให้เสนอได้ครับ ถ้าเห็นว่าถูกต้องขอผู้รับรอง
   รายงานการประชุมด้วยครับ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3  
   3 .1  ญั ต ติ เส น อร่ า งข้ อบั ญ ญั ติ งบ ป ระม าณ รายจ่ าย  ป ระจำปี งบ ป ระมาณ                         
   พ.ศ.2563 
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2543      
   ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่นและการ 
   พิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอำนาจอนุมัติให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ใน 
   กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 
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   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    
   พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
   ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ี 1 ให้ที่ประชุมสภา ท้องถิ่นปรึกษาใน 
   หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่   
   หากมีสมาชิกสภาท้องถิน่ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
   ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอ ญัตติขอให้ปิด 
   อภิปรายให้ลงมติว่าจำรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้ 
   คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่ 
   น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ใน ที่ประชุม   
 
ประธานสภาฯ  ในระเบียบขอเชิญท่านนายก อบต. แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ           
(นายสุทัศน์ฯ)  พ.ศ.2563  
 
นายก อบต.  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ รองนายก อบต. สมาชิกสภาฯทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม
(นายละดมฯ)  ทุกท่านบัดนี ้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า จะได้เสนอร่าง
   ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าอีกครั้ง 
   หนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าจึงขอชี้แจงให้ท่าน
   ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
   การดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
  1.สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป      

        ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้      
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 37,146,472.05 บาท  
   1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,142,506.21 บาท   
   1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,049,998.87 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  

    จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท    
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  

    จำนวน 17 โครงการ รวม 34,480.00 บาท   
  1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท    
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 
    (1) รายรับจริง จำนวน 43,918,023.15 บาท ประกอบด้วย   
  หมวดภาษีอากร   จำนวน 401,435.10  บาท  

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน 382,091.30 บาท  
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จำนวน 180,272.27  บาท  
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    

      จำนวน 231,720.00  บาท 
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   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จำนวน    41,550.00  บาท  
   หมวดรายได้จากทุน  จำนวน          0.00  บาท  
   หมวดภาษีจัดสรร  จำนวน 22,058,703.34 บาท  
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน 34,524,328.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 170,710.00 บาท 

 (3) รายจ่ายจริง จำนวน 35,563,282.56 บาท ประกอบด้วย   
  งบกลาง    จำนวน 12,733,531.00 บาท  

   งบบุคลากร   จำนวน 12,375,218.00 บาท  
   งบดำเนินงาน   จำนวน   8,837,249.07 บาท  
   งบลงทุน   จำนวน      217,547.00 บาท  
   งบรายจ่ายอื่น   จำนวน                  0.00 บาท  
   งบเงินอุดหนุน   จำนวน   1,399,737.49 บาท  
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
       จำนวน         58,400.00  บาท 

 (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม            จำนวน    2,847,400.00        บาท  
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน        0.00       บาท 

 (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้      จำนวน        0.00  บาท  
 
ประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ได้นำเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ           
(นายสุทัศน์ฯ)  รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญ 
   เลขานุการสภาฯ ชี้แจงเรื่องกฎหมาย ด้วยครับ 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติหั วหน้า               
(นายวรัศกรณ์ฯ)  ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ในวาระรับหลักการ ในระเบียบ ข้อ 62 เมื่อได้
   อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรายให้ลงมติว่า 
   จำรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภา 
   ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
   ของสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุม  
   ให้ท่านสมาชิกสภาฯได้อภิปรายว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นขั้นตอนการรับหลักการซึ่งการลงคะแนนจะเป็นการยกมือโดยเปิดเผย 
(นายสุทัศน์ฯ) ความเห็นของที่ประชุมตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุม จะแบ่งออกเป็น                        

3 ประเด็น คือ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบและงดออกเสียง ดังนั้นกระผมจะสอบถามสมาชิก
สภาฯ จำนวน 3 ครั้ง  

 ครั้งที่ 1 ท่านใดรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  12 เสียง 
 ไม่เห็นด้วย  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 คน(ประธานสภาฯ) 
 มีมติรับหลักการ เวลา 10.25 น. 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา อบต.บางเป้า ครั้งนี้ มีมติรับหลักการแห่ง 
(นายสุทัศน์ฯ) ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีมติรับรอง 12 เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง 1 ราย 
เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และเป็นอันว่ามติที่ประชุมรับหลักการ                
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 เวลา 10.25 น. 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ  3.2  การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ข้อบัญญัติ   
          งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                  
   พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
   ข้อ 103(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมี จำนวนไม่น้อย 
   กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
   ข้อ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอรายชื่อ ใน 
   กรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
   ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่
    ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
   ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกำหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งผู้บริหารท้องถิ่น 
   สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
   ก่อนกำหนดเวลานัดประชุม 
 
ประธานสภาฯ  ขอผู้เสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ ว่าเห็นควรมีจำนวนกี่คน ครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
นายชัยวัฒน์ฯ  ขอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนห้าคน 
ส.อบต.หมู่ที่ 2   
ประธานสภาฯ  มีผู้ใดจะเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนอื่นๆหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็น 
   อย่างอ่ืนแล้ว ขอมติที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนห้าคน  
   ขอเชิญยกมือ 
มติที่ประชุม  มีมติรับรอง   12  เสียง  
   ไม่รับรอง    –  เสียง  
   งดออกเสียง      1  คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ  ประกาศให้ทุกคนทราบว่า สภา อบต.บางเป้า มีมติเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 5 คน 
   และมีมติเห็นชอบ จำนวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง  1  คน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
(นายสุทัศน์ฯ)  
ส.อบต.ม.7  กระผมขอเสนอ นายวิชัย  ชั่งนะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
(นายสุเทพฯ)  
 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ  ผู้ ใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  1 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้              
(นายสุทัศน์ฯ)  นายวิชัย ชั่งนะ ส.อบต.หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1  
   ผู้รับรองได้แก่ 
   1. นายสุพจน์  สุขด้วง  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
   2. นายอับดุยะมาท  ชาชา ส.อบต.หมู่ที่ 7 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ  12  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง  1  คน 
 
ประธานฯ  ประกาศให้ทุกคนทราบว่า สภา อบต.บางเป้า มีมติเห็นชอบให้นายวิชัย  ชั่งนะ เป็น 
   คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 และมีมติเห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง              
   งดออกเสียง  1  คน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2  
ส.อบต.ม.4  เสนอนายสัมพันธ์  สงค์คด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
(นายสุพจน์ฯ)   
ประธานสภาฯ  ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้             
(นายสุทัศน์ฯ)  นายสัมพันธ์  สงค์คด ส.อบต.หมู่ที่ 2 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2  
   ผู้รับรองได้แก่ 
   1. นายวิชัย  ชั่งนะ  ส.อบต.หมู่ที่ 1 
   2. นายสุเทพ  เอ่ียมสะอาด ส.อบต.หมู่ที่ 7 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ  12  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง  1  คน 
ประธานสภาฯ  ประกาศให้ทุกคนทราบว่า สภา อบต.บางเป้า มีมติเห็นชอบให้นายสัมพันธ์ สงค์คด เป็น           
(นายสุทัศน์ฯ)  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  2 และมีมติเห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง              
   งดออกเสียง  1  คน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
(นายสุทัศน์ฯ)  
ส.อบต.ม.3  กระผมขอเสนอนายสุพจน์  สุขด้วง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
(นายปองศักดิ์ฯ)    
ประธานสภาฯ  มีผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้             
(นายสุทัศน์ฯ)  นายสุพจน์  สุขด้วง ส.อบต.หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  
   ผู้รับรองได้แก่ 
   1. นายประวีณ  ทองชนะ  ส.อบต.หมู่ที่ 1 
   2. นายอับดุลยะมาท  ชาชา ส.อบต.หมู่ที่ 7 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ  12  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง  1  คน 
ประธานฯ  ประกาศให้ทุกคนทราบว่า สภา อบต.บางเป้า มีมติเห็นชอบให้นายสุพจน์  สุขด้วง เป็น
(นายสุทัศน์ฯ)  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  3 และมีมติเห็นชอบ  12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง              
   งดออกเสียง  1  คน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ  ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4  
(นายสุทัศน์ฯ) 
ส.อบต.ม.2  กระผมขอเสนอนายสุเทพ  เอ่ียมสะอาดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 
(นายชัยวัฒน์ฯ)   
ประธานสภาฯ  ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้                
(นายสุทัศน์ฯ)  นายสุเทพ เอ่ียมสอาด ส.อบต.หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4  
   ผู้รับรองได้แก่ 
   1. นายโสภณ  อินทร์นุ่น  ส.อบต.หมู่ที่ 5 
   2. นายสมหมาย  เป้าทอง  ส.อบต.หมู่ที่ 6 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ  12  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง  1  คน 
ประธานฯ  ประกาศให้ทุกคนทราบว่า สภา อบต.บางเป้า มีมติเห็นชอบให้นายสุเทพ เอ่ียมสอาด 
(นายสุทัศน์ฯ)  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 และมีมติเห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง              
   งดออกเสียง  1  คน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5  
(นายสุทัศน์ฯ) 
ส.อบต.ม.1  กระผมขอเสนอนายโสภณ  อินทร์นุ่น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 
(นายประวีณฯ)  ครับ 
ประธานสภาฯ  มีผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้             
(นายสุทัศน์ฯ)  นายโสภณ  อินทร์นุ่น ส.อบต.หมู่ที่ 5 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 5  
   รับรองได้แก่ 
   1. นายผิน  บุญพรหม  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
   2. นายปองศักดิ์  สิโปด  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ  12  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง  1  คน 
ประธานฯ  ประกาศให้ทุกคนทราบว่า สภา อบต.บางเป้า มีมติเห็นชอบให้นายโสภณ  อินทร์นุ่น  
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 และมีมติเห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง              
   งดออกเสียง  1  คน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  ขอประกาศว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 
(นายสุทัศน์ฯ)  จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย 

1.นายวิชัย  ชั่งนะ  ส.อบต.หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
   2.นายสัมพันธ์  สงค์คด   ส.อบต.หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
   3.นายสุพจน์  สุขด้วง  ส.อบต.หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
   4.นายสุเทพ  เอ่ียมสอาด  ส.อบต.หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 
   5.นายโสภณ  อินทร์นุ่น   ส.อบต.หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 
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ประธานสภาฯ  3.3 การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(นายสุทัศน์ฯ)  งบประมาณ พ.ศ.2563  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
   2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
   ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้  
   คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้  
   คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนด 
   ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
   ภายในกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหาร 
   ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ  
   ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและ
   รายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้ 
   แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ เสนอญัตติ 
ประธานสภาฯ  ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วนั้นทางคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้รับ
(นายสุทัศน์ฯ)  ไปแล้ว บัดนี้ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ควรกำหนดแปรญัตติ ควร
   กำหนดวันใด ระยะเวลาเท่าใดและเสนอได้ที่ไหน 
ส.อบต.ม.7  กระผมนายสุเทพ เอี่ยมสอาด สมาชิกสภาองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลบางเป้า  
(นายสุเทพฯ)  หมู่ที่ 7   
   ขอเสนอวาระที่ 2 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 
   และขอเสนอให้กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ วันที่ 15,16,19 สิงหาคม 2562  
   ครับ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง 
   โดยให้เสนอคำแปรญัตติได้ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
ประธานสภาฯ  มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ครับ 
(นายสุทัศน์ฯ)   
ประธานสภาฯ  หากไม่มีผู้ใดเสนอ กระผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามที่นายสุเทพ  เอ่ียมสอาด                
(นายสุทัศน์ฯ)  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 เสนอมาหรือไม่ 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ  12  เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง  1  คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ  ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาฯมีมติเห็นชอบให้ กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ  
(นายสุทัศน์ฯ)  ระหว่างวันที่ 15,16,19 สิงหาคม 2562 
   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.รวมระยะเวลาเท่ากับ  24 ชั่วโมง  
   โดยให้เสนอคำแปรญัตติได้ที่ห้องประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
 
 
 
 
 
 
 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ  3.4 เลขานุการสภา อบต. นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
(นายสุทัศน์ฯ)  ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น              
   พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
   ข้อ 109 กำหนดว่า “การนัดประชุมสภาและเปิดประชุมสภาคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
   ครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น” 
   ขอเชิญเลขานุการสภาฯนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
เลขานุการสภาฯ  ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรกในวันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 
(นายวรัศกรณ์ฯ)  เวลา 15.30 น. ณ ห้องปฎิบัติราชการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  
 
ประธานสภาฯ  3.5 ญัตติขออนมุตัคิืนเงินประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ให้การประปาส่วน           
(นายสุทัศน์ฯ)  ภูมิภาค สาขากันตัง (รายละเอียดตามเอกสาร) 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
   รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติม หมวด 9 ข้อ 94 และข้อ96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ(2) ขอเงินคืน 
   ภายคลังจากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงด้วยครับ ขอเรียนเชิญ ครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
 
ปลัด อบต.  ขออนุญาตชี้แจงครับ ตามที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขากันตัง ได้คืนเงินเหลือ
(นายวรัศกรณ์ฯ)  จ่ายจากโครงการงานวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำ ซอย 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเป้า  
   อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จำนวน 3,268.35 บาท และโครงการงานวางท่อขยายเขต 
   จำหน่ายน้ำ สายโรงพระ ม.6 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จำนวน   
   5,998.28 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,266.63 บาท  นั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
   กันตัง ขอแจ้งว่างานประมวลบัญชี การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ได้ตรวจสอบพบว่าการ
   คืนเงินจำนวนดังกล่าว เกิดความผิดพลาดในการคำนวณ รายรับ-รายจ่าย ทางบัญชี กปภ.
   สาขากันตัง จึงขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ให้คืนเงินจำนวน  
   9,266.63 บาท ให้แก่ กปภ.สาขากันตัง ด้วยครับ  
   ข้อกฎหมาย/ระเบียบ ในญัตตินี้ให้ พิจารณาจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
   รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 9 ข้อ 94 และข้อ96 วิธี 
   ปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ(2) ขอเงินคืนภายคลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ 
   เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดย 
   ต้องได้รับอนมุัติจากสภาท้องถิ่น 
 
ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้ท่านปลัด อบต. ได้ชี้แจงไปแล้วไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์
(นายสุทัศน์ฯ)  จะสอบถามหรือไม ่ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ        ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัต ิ   12 เสียง 
       ไม่อนุมัต ิ       - เสียง 
       งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
 
ประธานสภาฯ        ขอเชิญเลขานุการสภาฯครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 

เลขานุการสภาฯ  3.6 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
(นายวรัศกรณ์ฯ)  พ.ศ.2562 

 1. โอนลด แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบกลาง   หมวดรายจ่ายงบกลาง  ประเภท 
   รายจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้ 330,000บาท  คงเหลือ    
   128,571 บาท โอนลด 3,000 บาท  
       โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวด 
   รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นซีดี   
   เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นซีดีสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง  จำนวน 1 เครื่อง   มี  
   คุณลักษณะ 

    1. สามารถเล่น CD และเชื่อมต่อ USB  
    2. ภาครับวิทยุ FM 
   3. ระบบเสียงคมชัด 
     จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 

   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 3,000 บาท  
 ขอ้กฎหมาย / ขอ้พจิารณา 

      -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
      พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543    
                     ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ 
   ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
   อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ท่านใด ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    12 เสียง 
       ไม่อนมุตั ิ       - เสียง 
       งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
 
 

/ประธาน... 
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เลขานุการสภาฯ  2. โอนลด แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภท 
(นายวรัศกรณ์ฯ)  รายจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้330,000บาท  คงเหลือ 125,571บาท 
   โอนลด 3,000บาท  
    โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภท
   รายจ่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อถังต้ม 
   น้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน 1 ใบ มีคุณลักษณะ 

1. ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลิตร 
2. ทำจากสแตนเลสทั้งใบ 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) หน้า 94  

   ข้อ 4 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 3,000บาท  

 ขอ้กฎหมาย / ขอ้พจิารณา 
      -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
      พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543    
                     ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ 
   ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
   อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ท่านใด ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายวรัศกรณ์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    12 เสียง 
       ไม่อนมุตั ิ       - เสียง 
       งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
เลขานุการสภาฯ  3. โอนลด แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภท
(นายวรัศกรณ์ฯ)  รายจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 330,000 บาท คงเหลือ 122,571บาท 
   โอนลด 4,000บาท  
    โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ประเภท 
   รายจ่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ค่าจัดซื้อคูลเลอร์น้ำเย็น   เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อคูลเลอร์ 
   น้ำเย็น จำนวน 1 ใบ มีคุณลักษณะ 

1. แบบก๊อกคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร 
2. ทำจากสแตนเลสทั้งใบ 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)หน้า 94  

   ข้อ 5 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 4,000บาท  
 
 
 

/ข้อกฎหมาย... 
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 ขอ้กฎหมาย / ขอ้พจิารณา 

      -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
      พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543    
                     ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ 
   ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
   อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ท่านใด ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    12 เสียง 
       ไม่อนมุตั ิ       - เสียง 
       งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
 
เลขานุการสภาฯ  4. โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภท         
(นายวรัศกรณ์ฯ)  รายจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 330,000บาท  คงเหลือ 118,571บาท 

 โอนลด 1,400บาท 
          โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
                แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  
   ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์   
   (Smart Card Reader)  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart 
   Card Reader)  จำนวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะ 

      1. สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน 
   ISO/IEC 7816 ได ้ 

      2. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz  
      3. สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้ 

           4. สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5  
   Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
   จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 
   2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94 ข้อ 2 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 1,400บาท 

 ขอ้กฎหมาย / ขอ้พจิารณา 
      -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
      พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543    
                     ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ 
   ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
   อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 
 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ท่านใด ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    12 เสียง 
       ไม่อนมุตั ิ       - เสียง 
       งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
เลขานุการสภาฯ  5. โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย  ประเภท           
(นายวรัศกรณ์ฯ)  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่าย  
   ในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 300,000บาท  คงเหลือ  73,500บาท 
   โอนลด 40,000บาท  
      โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด 
   รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อกล้องถ่าย 
   ภาพนิ่ ง ระบบดิจิตอล เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ งระบบดิจิตอล จำนวน                 
   1 เครื่อง  มีคุณลักษณะ 

    1. มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 megapixel 
   2. หน้าจอ Touchscreen LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 
    3. รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย WIFI  NFC  และBluetooth 
    จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  

   94 ข้อ 1 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 40,000 บาท  
 ขอ้กฎหมาย / ขอ้พจิารณา 

      -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
      พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543    
                     ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ 
   ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
   อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ท่านใด ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    12 เสียง 
       ไม่อนมุตั ิ       - เสียง 
       งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
 
 
 
 

/เลขานุการสภาฯ… 
 



 
-14- 

 
เลขานุการสภาฯ  6. โอนลด แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
(นายวรัศกรณ์ฯ)  ระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน  ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน  
   ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  80,000บาท   
   คงเหลือ 59,000 บาท โอนลด  6,000บาท        
      โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานบริหารทั่วไป 
   เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
   รายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน  ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานกระจก เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้ 
   เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 1 ตู้  ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ  จัดซื้อตาม 
   ราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)   
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 6,000 บาท  

 ขอ้กฎหมาย / ขอ้พจิารณา 
      -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
      พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543    
                     ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ 
   ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
   อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ท่านใด ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    12 เสียง 
       ไม่อนมุตั ิ       - เสียง 
       งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
เลขานุการสภาฯ  7. โอนลด แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
(นายวรัศกรณ์ฯ)  ระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน  ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ 
   ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  80,000บาท   
   คงเหลือ  53,000 บาท  โอนลด  31,000บาท  

  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริหารทั่วไป
 เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภท
 รายจ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network  
 Video  Recorder)  พร้อมติดตั้ง  เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  
 (Network Video  Recorder)  พร้อมติดตั้ง  จำนวน  1  เครื่อง  มีคุณลักษณะ 
     1. แบบ 16 ช่อง  

        2. เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
     3. สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน  MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 
     4. ได้รับมาตรฐาน Onvif ( Open Network Video Interface Forum) 
    5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base –

       T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 

/6.สามารถ... 
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    6. สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อย 
       กว่า 1,920 x 1,080  pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 

    7. สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP , SMTP , “NTP  หรือ SNTP” ,  SNMP , RTSP  
       ได้เป็นอย่างน้อย 

    8. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk)  
      ชนิด SATA  ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB 

    9. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
    10. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4   และIPv6 ได ้
    11. ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming  

   Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVDที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ  
   Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 

 12. สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ 
    13. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

   จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
   ประจำปี พ.ศ.2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า95 ข้อ 7  
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 31,000บาท  

 ขอ้กฎหมาย / ขอ้พจิารณา 
      -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
      พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543    
                     ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ 
   ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
   อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ท่านใด ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    12 เสียง 
       ไม่อนมุตั ิ       - เสียง 
       งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
เลขานุการสภาฯ  8. โอนลด แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
(นายวรัศกรณ์ฯ)  ระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน  ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน  
   ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  80,000บาท   
   คงเหลือ  22,000 บาท  โอนลด  12,000บาท  
     โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานป้องกันภัยฝ่าย 
   พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ 
   เครื่องดับเพลิง ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำยาโฟมแบบสวมเร็ว ชนิดประจำรถ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ 
   หัวฉีดน้ำยาโฟมแบบสวมเร็ว ชนิดประจำรถ จำนวน 1 อัน ขนาด 2.5 นิ้ว 
   จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) หน้า 94  
   ข้อ 3 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 12,000.00  บาท  
 

/ข้อกฎหมาย… 
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 ขอ้กฎหมาย / ขอ้พจิารณา 

      -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
      พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543    
                     ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ 
   ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
   อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ท่านใด ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    12 เสียง 
       ไม่อนมุตั ิ       - เสียง 
       งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
เลขานุการสภาฯ  9. โอนลด แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
(นายวรัศกรณ์ฯ)  ความสงบภายใน งบบุคลากร  หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย 
   เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  249,500 บาท  คงเหลือ  79,880 บาท  
   โอนลด  65,000บาท  
      โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานบริหารทั่วไป 
   เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
   รายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อ  
   เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะ 

    1. ขนาดไม่น้อยกว่า  24,000  BTU   
     2. ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
     3. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้า          

  เบอร์ 5 
     4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย 

   ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
     5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า  

   (Electric grids)  หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Lonizer) เป็นต้น  สามารถดักจับอนุภาค  
   ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้ 

     6. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
   จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ  เป็นไปตามแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 94 ข้อ 3 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 65,000 บาท  

 ขอ้กฎหมาย / ขอ้พจิารณา 
      -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
      พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543    
                     ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ 
   ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
   อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ท่านใด ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    12 เสียง 
       ไม่อนมุตั ิ       - เสียง 
       งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
ประธานสภาฯ        3.7 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562              
(นายสุทัศน์ฯ)  (กองคลัง) 
   1.โอนลด งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน   
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 1,869,600.-บาท  
   คงเหลือ 1,105,640.-บาท โอนลด 6,000.-บาท  
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทวัสดุสำนักงาน ปรากฏในแผนงาน 
   การบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจ่ายค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 
   3.5 ฟุต ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น โอนตั้งจ่าย 
   รายการใหม่ 6,000.-บาท 
    ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 
       -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
        พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543    

 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ
 ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
 อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ         ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาฯด้วยครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
ผอ.กองคลัง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ 
(นางมะลิวัลย์ฯ)   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า  3.5 ฟุต ผลิตจาก

 วัสดุคุณภาพดี จำนวน 1 ตัว จำนวนเงิน 6,000.-บาท เพ่ือทดแทนตัวที่ชำรุด  
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ท่านใด ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม          อนุมัติ    12 เสียง 
  ไม่อนมุตั ิ       - เสียง 
  งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ         มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
ประธานสภาฯ  เนื่องจากบัดนี้เวลา 12.00 น. อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย           
(นายสุทัศน์ฯ)  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554              
   ข้อ 30  จึงหยุดพักการประชุมไว้ชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้า 
   ร่วมประชุมต่อใน เวลา 13.00 น. 
ที่ประชุม  รับทราบ 

/ประธานสภาฯ… 
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ประชุมต่อ เวลา 13.00 น. 
ประธานสภาฯ        2. โอนลด งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน              
(นายสุทัศน์ฯ)  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 1,869,600.-บาท  
   คงเหลือ 1,099,640.-บาท โอนลด  56,000.-บาท  
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
   ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจ่ายค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
   ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซีซี จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก 
   งบประมาณประจำเดือนธันวาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 
   2565) หน้า 95 ข้อ 9 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 56,000.-บาท 
   ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 
       -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
        พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543    

 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ
 ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
 อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ          ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาฯด้วยครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 

 
ผอ.กองคลัง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ 
(นางมะลิวัลย์ฯ)   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ข น า ด ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  120 ซี ซี              

 จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณประจำเดือน
 ธันวาคม 2561 

ประธานสภาฯ         ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ท่านใด ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม          อนุมัติ    12 เสียง 
  ไม่อนมุตั ิ       - เสียง 
  งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ         มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
 
ประธานสภาฯ        3. โอนลด งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
(นายสุทัศน์ฯ)   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 1,869,600.-บาท  

 คงเหลือ 1,043,640.-บาท โอนลด 700.-บาท 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏใน 
   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจ่ายค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ 
   อเนกประสงค์(Smart Card Resder)  จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง 
   และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 เป็นไปตาม 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 95 ข้อ 8 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   
   700.-บาท 
 

/ข้อกฎหมาย… 
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   ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 
       -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
        พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543    

 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ
 ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
 อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ         ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาฯด้วยครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
ผอ.กองคลัง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ 
(นางมะลิวัลย์ฯ)   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card 

 Resder)  จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 

ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ท่านใด ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    12 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
 
ประธานสภาฯ      ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
(นายสุทัศน์ฯ)      สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามบ้างหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญ ครับ 
ส.อบต.ม.1     เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายวิชัย ชั่งนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน                 
(นายวิชัยฯ)      ตำบลบางเป้า หมู่ที่ 1 วันนี้กระผมอยากทราบว่าเกี่ยวกับโครงการขององค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดตรัง เรื่องการสำรวจเส้นทาง ถนน กันตัง-วังวน จากโรงเรียนวิเศษณ์กาญจน์ 
   การขยายไหล่ทางซึ่งได้ทำการสำรวจไว้นานแล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการอะไร ผมต้องการ 
   ทราบความคืบหน้าว่าขัดข้องตรงจุดไหน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ได้ให้ 
   พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ออกไปสำรวจมาหลายเดือนแล้ว ผมเห็น 
   ที่หมู่บา้นอื่นเขาไปวัดเส้นทางแล้ว ไม่นานก็มีการดำเนินการ และอีกเรื่องคืออะไรที่ 
   เสียหายหรือทรุดโทรมควรดำเนินการซ่อมแซม เพราะเมื่อมีใครมาติดต่อราชการจะทำให้
   ไม่น่ามอง เช่นจั่วหลังคาโรงรถ 
ผอ.กองช่าง  เรียนประธานสภาฯ ผมรับไปประสานงานให้ครับ  ผมไม่ทราบเหมือนกันซึ่ งเป็น             
(นายโชคชัยฯ)  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ผมเคยพูดคุยกับช่าง อบจ. บอกมาว่าต้องย้าย
   เสาไฟฟ้าบ้าง ผมก็มีทราบเหมือนกันครับ ว่าติดขัดตรงไหน ซึ่งเราไม่มีงบประมาณตรงนั้น 
   ต้องรอ บางที่ได้เร็วก็แล้วแต่งบประมาณและผู้รับเหมา ปัจจุบันนี้ไม่สามารถสั่งได้ว่าให้ใคร 
   อาจจะได้ผู้รับเหมาแล้วอาจจะเป็นพัทลุง หรือสงขลา ผมรับไปประสานงานครับ ส่วนเรื่อง
   จั่วผมจะดำเนินการให้ครับ 
ส.อบต.ม.1     เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายวิชัย ชั่งนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน                 
(นายวิชัยฯ)  ตำบลบางเป้า หมู่ที่ 1 ผมคิดว่าเรื่องขยายเสาไฟฟ้าเป็นข้ออ้างมากกว่าครับ 

/นายก... 
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นายก อบต.  เรียนประธานสภาฯ รองนายก อบต. สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านและ 
(นายละดมฯ)  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทางสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 ได้กล่าวถึงการขยายไหล่ทาง เมื่อวัน 
   ก่อนสจ.ท่านหนึ่ง มาขอเจ้าหน้าที่เพ่ือไปช่วยวัดระยะทางถนน จากหน้า รร.วิเศษกาญจน์ 
   –หน้ามัสยิดบางเป้า ผมก็ได้สอบถามจากท่านผู้ช่วยและได้พูดคุยกันกับ สจ.ท่านนั้น ได้ 
   ตอบมาว่าติดอยู่ที่เสาไฟฟ้า ผมก็ไม่ทราบว่าเสาไฟฟ้าต้นตรงไหนเพราะที่เห็นอยู่ในป่า 
   ทั้งนั้น และอีกเรื่องคือจั่วโรงรถ ผมสั่งไปหลายครั้งแล้ว แต่ทางช่างตอบมาว่าให้ผ่านช่วง 
   การทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการทำแบบแปลน ไปก่อน และใน
   วันนี้ก็ได้รับหลักการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ทางกองช่างดำเนินการต่อไป ครับ 
เลิกประชุมเวลา  14.40 น. 
 
 
 

 (ลงชื่อ)       วรัศกรณ์  สุดสาคร 

        (นายวรัศกรณ์  สุดสาคร) 
                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.บางเป้า ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 

 

 (ลงชื่อ)      ประวีณ  ทองชนะ      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายประวีณ  ทองชนะ) 
                                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 1 

                                     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

 
 
 

 (ลงชื่อ)       ชัยวัฒน์  เขาพรง      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายชัยวัฒน์  เขาพรง) 
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 2 

                                               กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 
 
 

 (ลงชื่อ)      สุเทพ  เอี่ยมสอาด        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
     (นายสุเทพ  เอี่ยมสอาด) 
                                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 7 

                                               กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
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 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ได้รับรองรายงานการประชุมนี้  ในการประชุมสมัยวิสามัญ             
สมัยที่....2...... ครั้งที่...-..../....-...เมื่อวันที่.....28 สิงหาคม 2562..... ประธานสภา อบต.บางเป้า จึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 

 
                                  (ลงชื่อ)        
          สุทัศน์  ซ่วนซี่ 
       (นายสุทัศน์  ซ่วนซี่) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
      


