
รายงานการประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลบางเปา้  
สมัยวสิามญั สมยัที ่3 ประจำป ี2562 
วนัพฤหสับด ีที ่ 19 กนัยายน 2562  

ณ  หอ้งประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลบางเป้า  
 
ผูม้าประชมุ 
ที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ 
1 นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
2 นายประวีณ  ทองชนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 1 
3 นายสัมพันธ์  สงค์คด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 2 
4 นายชัยวัฒน์  เขาพรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 2 
5 นายโสภัณ  หลีเหม รองประธานสภาฯ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  

หมู่ที่ 3 
6 นายผิน  บุญพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 4 
7 นายสุพจน์  สุขด้วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 4 
8 นายโสภณ  อินทร์นุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 5 
9 นายสมหมาย  เป้าทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 6 

10 นายสุเทพ  เอ่ียมสอาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 7 
11 นายอับดุลยะมาท  ชาชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 7 
 
ผู้ไม่มาประชมุ 
1.นายวิชัย  ชั่งนะ ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 1  
2.นายปองศักดิ์  สิโปด ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 3 
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 นางสมใจ  เป้าทอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

10 นางสาวสุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
11 นายอดิศักดิ์  ชูเชียร นิติกรปฏิบัติการ 
12 นางสาวสุชาดา  สิงคิวิบูลย ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

13 นางชิสากัญญ์  แตงอ่อน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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ผู้มาประชุม    11 คน 
ผู้ลาประชุม      2 คน 
ผู้ขาดประชุม      -  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    13 คน 
เริ่มประชมุเวลา  14.00 น. 

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

บริหารส่วนตำบลบางเป้า ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่ ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า กระผมขอเปิด
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 19 กันยายน 2562 กระผม
ขอเปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ไม่มี 
(นายสุทัศน์ฯ)   
    
  
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  2.1 ในระเบียบวาระนี้ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณาสำเนารายงานการประชุม
(นายสุทัศน์ฯ)  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 
   ถ้าหากมีข้อสงสัยหรือผิดพลาดประการใด ขอให้เสนอได้ครับ ถ้าเห็นว่าถูกต้องขอผู้รับรอง
   รายงานการประชุมด้วยครับ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที ่3 ญัตตเิพือ่ทราบ 
ประธานสภาฯ  3.1 การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ 
(นายสุทัศน์ฯ)  มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 
  ตามหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/ว5082 ลงวันที่ 11  

 มิถุนายน 2562 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องชี้แจงด้วยครับ 

นักวิเคราะห์ฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
(นางสาวสุพิชชาฯ) ในวาระนี้เนื่องจากว่ามีหนังสือจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่าให้ทาง อบต.

ดำเนินการประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ซึ่งได้กำหนดว่าเมื่อแล้วเสร็จต้องนำเสนอผลการ
ดำเนินงานให้สภาทราบด้วย ซึ่งในวาระนี้จึงได้นำเรียนให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิก
สภาฯ ทราบค่ะ 

ประธานสภาฯ เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงแล้ว มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือ
ว่ามติท่ีประชุมรับทราบครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ระเบยีบวาระที ่4 ญตัตเิพือ่พจิารณา 
(นายสุทัศน์ฯ)  4.1 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
           พ.ศ.2562 ดังนี้   

 โอนลด 
  แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

   งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง             
   ตั้งไว้  140,000 บาท คงเหลือ  27,800 บาท โอนลด 18,000 บาท   
   โอนเพิ่ม  
          แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
   งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  ค่าจัดซื้อ 
   หัวฉีดน้ำยาโฟมแบบสวมเร็ว ชนิดประจำรถ  ตั้งไว้ 12,000บาท  จัดซื้อตามราคา 
   ท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 94 ข้อ 3   
   โอนเพิ่ม  18,000บาท  
    ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 
       -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
        พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543    

 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ
 ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
 อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงด้วยครับ 
นักวิเคราะห์ฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
(นางสาวสุพิชชาฯ) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเพ่ือจัดซื้อหัวฉีดน้ำยา

โฟมแบบสวมเร็ว เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท ค่ะ 
 
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
 
ประธานสภาฯ  4.2 กองช่าง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562               
(นายสุทัศน์ฯ)  ดังนี้  โอนลด 
        -แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบดำเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย   
   ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ค่าใช้จ่ายการจ้างเหมาระบบไฟฟ้า    
   ตั้งไว้  70,000 บาท  คงเหลอื  70,000 บาท โอนลด  70,000.00  บาท  
        -แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบดำเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ   
   ประเภทรายจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  70,000บาท  คงเหลือ    
   35,000บาท  โอนลด  35,000 บาท  
 

/แผนงาน... 
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        -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ              
   การโยธา งบบุคลากร  หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือน 
   พนักงาน  ตั้งไว้ 1,090,000บาท คงเหลือ 285,701 บาท โอนลด  210,000บาท 
         -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ              
   การโยธา งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนการ 
   ปฏิบัตินอกเวลาราชการ ตั้งไว้  10,000บาท  คงเหลือ  10,000บาท  
   โอนลด  10,000.00  บาท 
         -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ             
   การโยธา งบดำเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
   ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
   ตั้งไว้  80,000บาท  คงเหลือ  34,992บาท โอนลด  24,000บาท 
         -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ               
   การโยธา งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุสำนักงาน               
   ตั้งไว้ 50,000 บาท  คงเหลือ 20,010 บาท โอนลด  20,000บาท 
         -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ               
   การโยธา งบดำเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุยานพาหนะ          
   และขนส่ง ตั้งไว้ 80,000บาท  คงเหลือ  60,000บาท โอนลด  60,000บาท 
         -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ               
   การโยธา งบดำเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์             
   ตั้งไว้  40,000 บาท  คงเหลือ  19,100 บาท โอนลด  19,000บาท 
           -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ              
   การโยธา งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้   
   40,000บาท  คงเหลือ  27,000บาท โอนลด  27,000บาท  
         โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
                 แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน              
   หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
   โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย โกเยื้อง หมู่ที่ 1 (ต่อเนื่อง)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง 
   ถนน คสล. สายโกเยื้อง หมู่ที่ 1 (ต่อเนื่อง) ระยะทาง 175.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร  
   หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  700.00  ตารางเมตร พร้อมถมหินผุไหล่ 
   ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร  เป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  
   และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 34 ข้อ 5  (เพ่ือให้มีถนนที่ได ้
   มาตรฐานในการสัญจรเนื่องจากถนนเดิมเป็นลูกรัง)  
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  475,000 บาท  
       ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 
       -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
        พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543    

 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ
 ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
 อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
 

 /ในระเบียบ... 
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  ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงต่อสภาครับ 
ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน และสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
(นายโชคชัยฯ) กองช่างขอโอนลดงบประมาณ เพ่ีอตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวนเงิน 475,000 บาท             

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.สาย โกเยื้อง หมู่ที่ 1 (ต่อเนื่อง) จากของเดิมระยะทาง 175เมตร 
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ครับ 

ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 

ประธานสภาฯ  4.3 ญตัตขิออนมุตัิกนัเงนิตอ่สภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลบางเปา้ 
(นายสุทัศน์ฯ)  ข้อเท็จจริง  
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ได้ขอกันเงินต่อสภาองค์การบริหาร  
   ส่วนตำบลบางเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562  
   สำนักงานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำบล 
   1.ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย          
   พลเรือนและระงับอัคคีภัย หัวฉีดน้ำยาโฟมแบบสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว ชนิดประจำรถ 
   จำนวน 1 หัว จำนวนเงิน 30,000 บาท 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน  การเบิกจ่ ายเงิน  การฝากเงิน                  
   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
   ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้แต่มี 
   ความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นอีกต่อไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขอ 
   อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
  ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าทีช่ี้แจงต่อสภาครับ 
นักวิเคราะห์ฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
(นางสาวสุพิชชาฯ) การจัดซื้อหัวฉีดน้ำยาโฟมแบบสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว ชนิดประจำรถ  จ ำ น ว น  1 หั ว             

ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันในปีงบประมาณ 2562 จึงขออนุมัติกันเงินต่อสภา ค่ะ 
 
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
 
 

/ประธานสภา...     
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ประธานสภาฯ        2. ครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
(นายสุทัศน์ฯ)  รักษาความสงบภายใน เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ ) จำนวน             
   2 เครื่อง จำนวนเงิน 65,000 บาท 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน  การเบิกจ่ ายเงิน  การฝากเงิน                  
   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
   ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้แต่มี 
   ความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นอีกต่อไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขอ 
   อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าทีช่ี้แจงต่อสภาครับ 
นักวิเคราะห์ฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
(นางสาวสุพิชชาฯ) เนื่องจากว่าแผนงานการรักษาความสงบภายใน มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ  
   เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ ) จำนวน  2 เครื่อง จำนวนเงิน  
   65,000 บาท แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันในปีงบประมาณ 2562 จึงขออนุมัติกัน 
   เงินต่อสภา ค่ะ 
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
 งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
 
     
ประธานสภาฯ        กองช่าง ขออนุมัติกันเงินหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่ง
(นายสุทัศน์ฯ)  สาธารณูปโภค แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
   โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย โกเยื้อง หมู่ที่ 1 (ต่อเนื่อง)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง 
   ถนน คสล. สายโกเยื้อง หมู่ที่ 1 (ต่อเนื่อง) ระยะทาง 175 เมตร กว้าง 4 เมตร   
   หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  700ตารางเมตร พร้อมถมหินผุไหล่  
   ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร  จำนวนเงิน 475,000 บาท              
   ขอ้กฎหมาย/ขอ้พจิารณา  
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน  การเบิกจ่ ายเงิน  การฝากเงิน                  
   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
   ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้แต่มี 
   ความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นอีกต่อไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงาน            
   ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
  ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าทีช่ี้แจงต่อสภาครับ   
 
 
 
 

/ผู้อำนวยการ… 
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ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน และสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
(นายโชคชัยฯ) กองช่างขออนุมัติกันเงินต่อสภา เนื่องจากเพ่ิงผ่านการอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.สาย โกเยื้อง หมู่ที่ 1 (ต่อเนื่อง)  จำนวนเงิน 475,000 บาท   
 เนื่องจากไม่สามารถทำการเบิกจ่ายได้ทัน ในปีงบประมาณ 2562 จึงขออนุมัติกันเงิน            

ต่อสภา ครับ      
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
 งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
ประธานสภาฯ        2. กองช่างขออนุมัติกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงาน
(นายสุทัศน์ฯ)  อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา อุปกรณ ์
   อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card Reader)  จำนวน 1 เครื่อง  จำนวนเงิน  
   700 บาท 
   ขอ้กฎหมาย/ขอ้พจิารณา  
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน  การเบิกจ่ ายเงิน  การฝากเงิน                  
   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
   ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้แต่มี 
   ความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นอีกต่อไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงาน            
   ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าทีช่ี้แจงต่อสภาครับ   
ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน และสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
(นายโชคชัยฯ)  ขออนุมัติกันเงินการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)   
   จำนวน 1 เครื่อง  จำนวนเงิน 700 บาท เนื่องจากไม่สามารถทำการเบิกจ่ายได้ทัน               
   ในปีงบประมาณ 2562 จึงขออนุมัติกันเงินต่อสภา ครับ     
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(นายสุทัศน์ฯ)        
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
   ไม่อนมุตั ิ       - เสียง 
 
   งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
ประธานสภาฯ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขออนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
(นายสุทัศน์ฯ)  คอมพิวเตอร์ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา อุปกรณ์อ่านบัตร 
   แบบอเนกประสงค ์ (Smart Card Reader)  จำนวน 1 เครื่อง  จำนวนเงิน 700 บาท 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน 
   และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้แต่มี ความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นอีก 
   ต่อไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 
   ระยะเวลาหนึ่งปี ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาครับ   
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ผอ.กองการศึกษาฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน และสมาชิกสภาฯทุกท่านขออนุมัติ 
(นางสาวสุดจิต) กันเงิน อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง  

จำนวนเงิน 700 บาท เนื่องจากยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันทำให้ไม่สามารถทำการเบิกจ่ายได้ทัน 
ในปีงบประมาณ 2562 จึงขออนุมัติกันเงินต่อสภาค่ะ 

ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
 งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
    
ประธานสภาฯ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขออนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์            
(นายสุทัศน์ฯ)  คอมพิวเตอร์ แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข อุปกรณ์อ่าน
   บัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader)  จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 700 บาท 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน  การเบิกจ่ ายเงิน  การฝากเงิน                  
   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
   ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้แต่มี 
   ความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นอีกต่อไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงาน            
   ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าทีช่ี้แจงต่อสภาครับ   
ผอ.กองการศึกษาฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน และสมาชิกสภาฯทุกท่านขออนุมัติ 
(นางสาวสุดจิตฯ) กันเงิน อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง 

จำนวนเงิน 700 บาท เนื่องจากยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันทำให้ไม่สามารถทำการเบิกจ่ายได้ทัน 
ในปีงบประมาณ 2562 จึงขออนุมัติกันเงินต่อสภาค่ะ 

ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
 งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
 
 
 
 
 
 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือ 
(นายสุทัศน์ฯ) พูดคุยบ้างครับ ขอเชิญครับ 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าได้อุดหนุนไปแล้ว ดังนี้ 
(นายโชคชัยฯ) อุดหนุนขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี้ 
 1.บริเวณถนนใต้สะพานข้ามทางรถไฟ หมู่ที่ 2  
 2.สายประชาอุทิศ หมู่ที่ 1 ต่อเขตหมู่ท่ี 7  
 3.สายบ้านตก(ซอยบ้านนายเอี้ยง) หมู่ที่ 2  
 4.สายยายขวด หมู่ที่ 5  
 5.สายซอยโรงพระ หมู่ที่ 6  
 6.ค่าปรับปรุงและย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายควนทองสีห์ -ชายคลอง   

หมู่ที่ 6  
 อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ดังนี้ 
 1.วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สายบ้านจ่าบล หมู่ที่ 5  
 
นายก อบต. เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมขอพูดถึงการทำงานการ 
(นายละดมฯ) บริหารงานของแต่ละส่วนราชการ ผมคิดว่าเงินจำนวน 700 บาท น่าจะทำงานกัน  ได้

ทันเวลา เพราะว่าอนุมัติเงินตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ไม่น่าจะมากันเงิน จำนวน 
700 บาท สำหรับครั้งนี้ ให้ผ่านไปก่อน แต่คราวหน้าผมขอให้อนุญาตให้ทางท่าน
ประธานสภาฯติติงด้วยครับ ผมมองว่าเป็นเรื่องง่ายๆ เงินจำนวน 700 บาท ไม่จำเป็นต้อง
นำมาเข้าสภาฯเพ่ือขออนุมัติกันเงินครับ 

ประธานสภาฯ เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
นักวิเคราะห์ฯ ขออนุญาตชี้แจงท่านนายก.อบต. ค่ะ เนื่องจากว่าการประชุมสภาฯครั้งท่ีผ่านมาเม่ือวันที่ 
(นางสาวสุพิชชาฯ) 28 สิงหาคม 2562 สภาได้มีการอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งจ่ายไปรายการใหม่ และประชุมครั้งถัดมาคือวันนี้ ทำให้
ทางกองคลังไม่สามารถดำเนินการให้ทัน ขอบคุณคะ 

ผู้อำนวยการกองคลัง เรียนท่านประธานสภาฯ ขอชี้แจงว่าทางกองคลังไม่ได้รับเอกสารหรือบันทึกข้อความจาก 
(นางมะลิวัลย์ฯ) แต่ละกองส่งมายังกองคลัง ทำให้ทางกองคลังไม่สามารถดำเนินการให้ได้ค่ะ 
 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ คณะท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน และหัวหน้าส่วน 
(นายวรัศกรณ์ฯ) ราชการทุกท่าน ขอเรียนว่าในการทำงานของส่วนราชการสำหรับประเด็นนี้ส่วนหนึ่งผมก็

รับฟังจากท่านายก อบต. ครับ เรื่องโต้แย้งในที่ประชุมผมเห็นว่าไม่ควรนำมาพูดถึงในที่
ประชุม ในส่วนกองคลัง ผมก็ไม่ได้ติติงใครนะครับ การประสานงานได้มีการแจ้งเวียนเรื่อง
ต้องดำเนินการขออนุมัติภายในวันที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ถ้ากองไหนทำการเบิกจ่ายภายใน
เดือนกันยายน ต้องดำเนินการทำบันทึกมายังกองคลังภายในวันที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ แต่ใน
รายละเอียดผมไม่แน่ใจ จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องเล็กๆ แต่ในคราวหน้าผมมองว่าควรให้จบใน
ชั้นของส่วนราชการ สำหรับครั้งนี้ไม่ได้ว่าใครผิดแต่เอาใหม่นะครับ อย่าขัดแย้งกันหรือโยน
กันไปกันมามันไม่จบ ขอความกรุณาครับ 

 
/ประธานสภา... 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดสอบถามหรือไม่ครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
    

 

เลิกประชุมเวลา  15.00 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....4...... ครั้งที่..-...../..-...... เมื่อวันที่...30 ตุลาคม 2562......................... ประธานสภา อบต.บางเปา้ จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 

 
                                         (ลงชื่อ)           สุทัศน์  ซ่วนซี่  

       (นายสุทัศน์  ซ่วนซี่) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
      


