
รายงานการประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลบางเปา้  
สมัยวสิามญั สมยัที ่2 ประจำป ี2562 

วนัพธุ ที ่ 28 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 
12 นายสุเทพ  เอ่ียมสอาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 7 
13 นายอับดุลยะมาท  ชาชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 7 
 
ผู้ไม่มาประชมุ 
นายสมหมาย  เป้าทอง ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 6 (ลาป่วย) 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
ที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ 
1 นายละดม  เชื้อช่วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
2 นายวีระ  แก้วพิทักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
3 นายวรวุฒิ  คีรีรัตน ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
4 นายวรัศกรณ์  สุดสาคร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เลขานุการสภาฯ 
5 นายวิเชียร  สุนธนนท์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
6 นายโชคชัย  รอดรักษา ผู้อำนวยการกองช่าง 
7 นางสาวสุดจิต  นาคพน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 

8 นางมะลิวัลย์  บุญจำเนียร ผู้อำนวยการกองคลัง 
9 นางสาวสุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

10 นายอดิศักดิ์  ชูเชียร นิติกรปฏิบัติการ 
11 นางสาวสุชาดา  สิงคิวิบูลย ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

12 นางชิสากัญญ์  แตงอ่อน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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ผู้มาประชุม    12 คน 
ผู้ลาประชุม      1 คน 
ผู้ขาดประชุม      -  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    12 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 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 กระผมขอ
เปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  1.1 นายสมหมาย เป้าทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าหมู่ที่  6                 
(นายสุทัศน์ฯ)  ลาป่วย ครับ 
    
  
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  2.1 ในระเบียบวาระนี้ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณาสำเนารายงานการประชุม
(นายสุทัศน์ฯ)  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 
   ถ้าหากมีข้อสงสัยหรือผิดพลาดประการใด ขอให้เสนอได้ครับ ถ้าเห็นว่าถูกต้องขอผู้รับรอง
   รายงานการประชุมด้วยครับ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที ่3 ญัตตเิพือ่พจิารณา 
ประธานสภาฯ  3.1 ญตัตกิารพจิารณารา่งขอ้บัญญตังิบประมาณรายจา่ยประจำป ีพ.ศ.2563 
(นายสุทัศน์ฯ)  วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 

  ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2554 ข้อ 50 กำหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว 
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มี
หรือไม่มี การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติ เกี่ยวด้วยกับการแปรญัตตินั้น เป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
รายงานนั้นให้แก่สมาชิสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้
คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบการรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเก่ียวกับรายงานนั้น 

 
 
 

/ตามท่ี... 
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  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ได้กำหนดเวลาสำหรับการขอแปรญัตติ              

ร่างข้อบัญญัติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ภายในวันที่ 19 สิงหาคม
2562 เวลา 16.30 น. นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดส่งคำร้องขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปร
ญัตติได้พิจารณาแล้วส่งร่างเดิมพร้อมทั้งรายงานความเห็นยื่นต่อประธานสภาฯตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2554 ข้อ 50 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ชื่อข้อบัญญัติ    ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
 2. บันทึกหลักการและเหตุผล  ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
 3. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
 4. รายละเอียดตามข้อบัญญัติ  ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
 สรุปว่าไม่มีการแปรญัตติ   

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ประธานสภาฯ  3.2 ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 
(นายสุทัศน์ฯ)  ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 

 -ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันควร 

 ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
 วาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ได้

ผ่านการพิจารณาสองวาระแล้ว การประชุมในวาระนี้เป็นการประชุมขั้นลงมติ ซึ่งไม่มีการ
อภิปราย ให้ที่ประชุมลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ การลงคะแนนจะเป็นการ
ลงคะแนนโดยการเปิดเผยใช้วิธีการยกมือ ความเห็นในที่ประชุมจะแบ่งเป็น การเห็นชอบ 
ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง ดังนั้นขอให้ท่านสมาชิกสภาฯลงมติด้วยครับ 

ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                   
พ.ศ.2563 โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   จำนวน 12 เสียง 
ประธานสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                   

พ.ศ.2563 โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม  ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   จำนวน   -  เสียง  
ประธานสภาฯ ท่านใดงดออกเสียงให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                   

พ.ศ.2563 โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม  งดออกเสียงให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   จำนวน   -  เสียง 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   จำนวน 12 เสียง 
   - ไม่เห็นชอบใหต้ราเป็นขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563
   จำนวน  -  เสียง   
   - งดออกเสียง  จำนวน  -   คน 
 

/ประธานสภาฯ  
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ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่ จำนวน 12 เสียง ให้ตราข้อบัญญัติ 
(นายสุทัศน์ฯ)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ที่ผู้บริหารเสนอเป็นข้อบัญญัติ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                
   พ.ศ.2563 และให้นำเสนอต่อนายอำเภอกันตังเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ประธานสภาฯ 3.3 กองช่าง  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้   
(นายสุทัศน์ฯ)  โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ  
   อุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)   
   ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,090,000 บาท  

          คงเหลือ 375,081 บาท โอนลด 700 บาท 
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไป
 เกี่ยวกับ อุตสหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภท
 รายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart 
 Card Reader)  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart  Card 
 Reader)  จำนวน 1 เครื่อง  (เพ่ือขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล) มีคุณลักษณะ 
      1. สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม มาตรฐาน 

   ISO/IEC 7816 ได ้ 
      2. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz  
      3. สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้ 

           4. สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card) ที่ ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด              
   5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
   จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี  
   พ.ศ.2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95 ข้อ 11 

  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 700 บาท 
 ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543    
 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ          ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาฯด้วยครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
ผอ.กองช่าง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ 
(นายโชคชัยฯ)   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card 

 Resder)  จำนวน 1 เครื่อง เป็นการจัดซื้อตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ท่านใด ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ) 
 
 
 

/มติที่ประชุม...         
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มติที่ประชุม         อนุมัติ    11 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
 
ประธานสภาฯ 3.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
(นายสุทัศน์ฯ)  งบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้   

 โอนลดแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน   
   หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่ายค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งไว้  1,500 บาท  
   คงเหลือ 1,500 บาท โอนลด 700 บาท  

 โอนตั้ งจ่ ายรายการใหม่  แผนงานสาธารณ สุข  งานบริหารงานทั่ ว ไป เกี่ ยวกับ
 สาธารณ สุ ข งบลงทุ น  ห มวดรายจ่ ายค่ าครุภั ณ ฑ์ ป ระ เภ ทรายจ่ ายครุภั ณ ฑ์
 คอมพิวเตอร์  ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader)  
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader)จำนวน 
 1 เครื่อง(เพ่ือขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล)  มีคุณลักษณะ 
      1.สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม  

   มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ้
       2.มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz  

        3.สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้
      4.สามารถใช้กับบั ตรแบบอเนกประสงค์  (SmartCard)ที่ ใช้ แรงดั น ไฟ ฟ้ าขนาด              
      5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
   จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี  
   พ.ศ.2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95 ข้อ 11 

  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 700 บาท 
 ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543    
 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

  
ประธานสภาฯ          ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาฯด้วยครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ 
(นางสมใจฯ)   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card 

 Resder)  จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
 

/ประธานสภาฯ...        
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ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ท่านใด ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    11 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
 

ประธานสภาฯ        3.5 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีความประสงค์ขออนุมัติโอน              
(นายสุทัศน์ฯ)  งบประมาณ ดังนี้   

 โอนลด  แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบดำเนินงาน  
   หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน  ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้   
   20,000 บาท  คงเหลือ 15,856.75 บาท โอนลด  700 บาท  

 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
 งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ค่าจัดซื้อ
 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) เพ่ือเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่าน
 บัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง  (เพ่ือขับเคลื่อนตาม
 นโยบายรัฐบาล)  มีคุณลักษณะ 
      1. สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม  

      มาตรฐาน 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 97 ข้อ 17 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 700.00  บาท 

  ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543    
 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ         ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาฯด้วยครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
ผอ.กองการศึกษาฯ  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ 
(นางสาวสุดจิตฯ)   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card 

 Resder)  จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อเพ่ือขับเคลื่อนตาม นโยบายรัฐบาล 
 
 

/ประธานสภาฯ...        
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ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ท่านใด ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    11 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 กระผมจะพูดถึงวันนี้ขอเรียนผ่านท่านประธานสภาฯไปยังผู้ที่มี 
   อำนาจหน้าที่ เรื่องประปาหมู่บ้าน ซึ่งผมได้พบและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ำและ
   พนักงานเก็บค่าน้ำประปา  ได้ปรึกษาผมมาว่าจะทำอย่างไรกับหลังคาเรือนที่ใช้น้ำประปา
   ส่วนภูมิภาค และใช้ประปาหมู่บ้านด้วย ผมได้ตอบไปว่าผมไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรน้ำ 
   ทั้งสองอย่าง ผมก็รับปากว่าจะมาพูดคุยให้จึงมาเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้ที่มี 
   อำนาจหน้าที่ ผมคิดว่าบ้านหลังไหนใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคอยู่แล้วควรยกเลิกการใช้ 
   น้ำประปาหมู่บ้านเพ่ือเปิดโอกาสให้บ้านหลังอ่ืนๆได้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านได้อย่างเต็มที่     
   ส่วนหมู่ที่ 1 นั้นผมให้ยกเลิกประปาหมู่บ้าน หลังที่ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคอยู่แล้ว 
   ซึ่งผมคิดว่าการเก็บเงินค่าน้ำประปาหมู่บ้าน นำมาหักลบกับค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายแล้วก็ไม ่
   คุ้มค่ากัน แต่เราก็ต้องดำเนินการเพราะเป็นการให้บริการประชาชน ผมแนะนำให้ตัดมาตร
   น้ำประปาหมู่บ้าน เฉพาะบ้านที่ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ในหมู่ที่ 1 ผมรับผิดชอบให้เอง 
   ครับ และเรื่องการเก็บขยะถนนสายในพรุ หมู่ที่ 6 มีบ้านเช่าอยู่หลังหนึ่งได้นำขยะไปทิ้ง 
   บริเวณหน้าพวงทิพย์รีสอร์ท ผมได้สอบถามไปว่าทำไมไม่ไปขอถังขยะ ที่ อบต.บางเป้า ได้
   ตอบมาว่าไปขอแล้วแต่ไม่ได้ซึ่งผมเองก็ไม่ทราบว่าได้มาขอใช้ถังขยะจริงๆหรือเปล่า  
   หลังจากท่ีผมถามไปเค้าได้ทิ้งขยะที่ข้างถนน คงคิดว่าผมไมให้ไปทิ้งท่ีถังขยะหน้ารีสอร์ท  
   ซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ผมเป็นห่วงว่าต้องหิ้วขยะใบใหญ่เดินมาทิ้งที่ถังขยะ 
   ฝากไปยังผู้ที่เก่ียวข้องไปสำรวจดู ว่าเป็นบ้านเช่าหรือ อย่างไร 
นายก อบต.  เรียนประธานสภาฯ รองนายก อบต. สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านและ 
(นายละดมฯ)  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีคุณวิชัย  ชั่งนะ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 ได้กล่าวถึง 
   1.เรื่องประปาหมู่บ้าน ซึ่งในตอนนี้ก็มีปัญหามาก ระหว่างประปาหมู่บ้านและประปาส่วน
   ภูมิภาค ผมได้ยินสมาชิกสภาฯมาพูด ผมรู้สึกดีใจที่มาพูดในที่ประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
   ได้รับทราบด้วยทำให้ได้รับรู้การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าด้วย เมื่อม ี
   สมาชิกสภาฯ ยืนยันแบบนี้ ก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องดำเนินการสำรวจว่าบ้านหลังไหนมี 
   ประปาส่วนภูมิภาคอยู่แล้ว ก็ให้ตัดมาตรน้ำประปาหมู่บ้านออก ตอนนี้จากการที่เจ้าหน้าที่
   ออกไปตรวจสอบ มีบางบ้านขโมยใช้น้ำประปา ตัดต่อมาตรน้ำ เวลามาตรน้ำเสียก็ไม่มา 
   แจ้งที่ อบต.  
     

/2.เมื่อสองวัน... 
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   2. เมื่อสองวันก่อนมีพายุพัด ทำให้ต้นไม้โค่นล้ม หลังคาบ้านเรือน  แต่ไม่มีใครแจ้งผม แต่
   สมาชิกสภาฯแจ้งมายังงานป้องกัน ซึ่งผมได้สั่งงานไว้ว่าถ้ามีเหตุเกิดข้ึนที่ไหน ให้แจ้งให้  
   ผมทราบด้วย ในช่วงเช้าของวันนี้ผมก็ได้สอบถามผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ ว่าไปไหนมา 
   ไม่เห็นมาสองวันแล้วตอบมาว่ามีสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3 แจ้งมาว่ามีบ้านเรือนเสียหาย 
   มีกระเบื้องแตก ผมก็ตอบไปว่าดีแล้วที่ทางสมาชิกสภาฯแจ้งมา แต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาแจ้ง
   ให้คณะผู้บริหารทราบ หรือผู้ที่รับผิดชอบทราบด้วย 
   3. เรื่องถังขยะ ฝากผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไปตรวจสอบ ดูแลด้วย 
   สาเหตุมาจากอะไร มีที่มาอย่างไร เป็นบ้านเช่าหรือไม่ ถ้าหากไม่มีถังขยะเพ่ือให้ประชาชน
   ใช้บริการ ก็ให้ทางกองสาธารณสุขฯ ดำเนินการจัดซื้อด้วยครับ 
   ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้มาพูดคุยในที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ เพ่ือให้ทุกๆคน 
   ได้รับทราบและเข้าใจตรงกันในการทำงาน 
 
ส.อบต.1  กระผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ที่เห็นความสำคัญใน             
(นายวิชัยฯ)  สิ่งที่กระผมนำมาพูดคุยในที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ ขอบคุณครับ 
 
หน.สนง.ปลัด อบต.  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ 
(นายวิเชียรฯ)   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอแจ้งประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า เรื่องผู้ที่ 
   ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตน เพื่อตรวจสอบสถานะและ
   ยืนยันสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด ดังนี้ 
   วันที่ 16 กันยายน 2562 หมู่ที่ 1 ณ ศาลาเอนกประสงค์ เวลา 09.00-15.00 น. 
   วันที่ 17 กันยายน 2562 หมู่ที่ 2 ณ ศาลาเอนกประสงค์ SML เวลา09.00-15.00 น. 
   วันที่ 18 กันยายน 2562 หมู่ที่ 3 ณ ศูนย์สาธิตฯข้างโรงเรียนบ้านบางเป้า 
         เวลา 09.00-15.00 น. 
   วันที่ 19 กันยายน 2562 หมู่ที่ 4  ณ โรงพระแหลมม่วง เวลา 09.00-15.00 น. 
   วันที่ 20 กันยายน 2562  หมู่ที่ 5 ณ สถานีป่าเตียว     เวลา 09.00-15.00 น.  
   วันที่ 23 กันยายน 2562  หมู่ที่ 6 ณ อบต.บางเป้า      เวลา 09.00-15.00 น. 
   วันที่ 24 กันยายน 2562  หมู่ที่ 7 ณ มัสยิดบ้านท่าเรือ  เวลา 09.00-15.00 น. 
   โดยให้นำเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันแสดงตน ดังนี้ 
   1.บัตรประจำตัวประชาชน    ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ 
   2.บัตรประจำตัวคนพิการหรือสมุดประจำตัวคนพิการ(กรณีเป็นคนพิการ) 
            ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ 
   3.สำเนาทะเบียนบ้าน     ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ 
   4.สมุดบัญชีเงินฝาก ธกส. สาขากันตังที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ 
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เลิกประชุมเวลา  11.20 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  ในการประชุมสมัย วิสามัญ              
สมัยที่...3....... ครั้งที่..-...../.....-....เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ประธานสภา อบต.บางเป้า จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 

 
                                  (ลงชื่อ)        
         สุทัศน์  ซ่วนซี่ 
       (นายสุทัศน์  ซ่วนซี่) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
      


