
รายงานการประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลบางเปา้  
สมัยสามัญ สมยัที ่4 ประจำป ี2562 
วนัพฤหสับด ีที ่ 12 ธนัวาคม 2562  

ณ  หอ้งประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลบางเป้า  
 
ผูม้าประชมุ 

ที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ 
1 นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
2 นายโสภัณ  หลีเหม ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 3  
3 นายประวีณ  ทองชนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 1 
4 นายวิชัย  ชั่งนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 1 
5 นายสัมพันธ์  สงค์คด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 2 
6 นายชัยวัฒน์  เขาพรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 2 
7 นายผิน  บุญพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 4 
8 นายสุพจน์  สุขด้วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 4 
9 นายโสภณ  อินทร์นุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 5 

10 นายสมหมาย  เป้าทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 6 
11 นายสุเทพ  เอ่ียมสอาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 7 
12 นายอับดุลยะมาท  ชาชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 7 

 
ผู้ไม่มาประชมุ 
1.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 

14 นายณัฐพล  นาคพน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15 นายปัทมา  สุขด้วง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
16 นางสาวสุริฉัตร  ฉิมแสง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
17 นางสาวฮาจีร๊ะ  เตบสัน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
18 นางสาวหทัยชนก  สีสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
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ผู้มาประชุม    12 คน 
ผู้ลาประชุม      - คน 
ผู้ขาดประชุม      1  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    18 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 4 ประจำปี 2562 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 กระผมขอ
เปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ        1.1 บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ 
(นายสุทัศน์ฯ)             1. นางสาวสุริฉัตร  ฉิมแสง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  ขอเชิญ 
   รายงานตัวต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ครับ 
 
น.ส.สุริฉัตร ฉิมแสง    เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน  
        ตลอดจนคณะผู้บริหารทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ข้าพเจ้านางสาวสุริฉัตร    
        ฉิมแสง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน มาบรรจุแต่งตั ้งเมื ่อว ันที่                      
        2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภาฯ       2.นางสาวฮาจีร๊ะ  เตบสัน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน     
 (นายสุทัศน์ฯ)       ขอเชิญรายงานตัวต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ครับ 
 
น.ส.ฮาจีร๊ะ เตบสัน    เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน  
        ตลอดจนคณะผู้บริหารทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ข้าพเจ้านางสาวฮาจีร๊ะ                  
        เตบสัน  ตำแหน่งเจ ้าพนักงานจัดเก ็บรายได ้ปฏ ิบ ัต ิงาน  มาบรรจ ุแต ่งต ั ้งเม ื ่อว ันที่                       
        2 ธันวาคม 2562 ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภาฯ       3. นางสาวหทัยชนก  สีสุข  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
(นายสุทัศน์ฯ)       ขอเชิญรายงานตัวต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ครับ 
 
น.ส.หทัยชนก  สีสุข   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน        
        ตลอดจนคณะผู้บริหารทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ข้าพเจ้านางสาวหทัยชนก             
        สีสุข  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานมาบรรจุ สังกัดกองสาธารณสุขและ 
        สิ่งแวดล้อม รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภาฯ       3. นางสาวหทัยชนก  สีสุข  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
(นายสุทัศน์ฯ)       ขอเชิญรายงานตัวต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ครับ 

มติที่ประชุม        รับทราบ   
  
ประธานสภาฯ       ในช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้ว กระผมขออวยพรให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน คณะผู้บริหาร และหัวหน้า
(นายสุทัศน์ฯ)       ส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมขออวยพรให้ประสบแต่ความสุข ความ 
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        เจริญ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงบันดาลให้ทุกคน ทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
        สมบูรณ์ ครับ 
   
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ 2.1 ในระเบียบวาระนี้ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณาสำเนารายงานการประชุม 
(นายสุทัศน์ฯ) สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 
 ถ้าหากมีข้อสงสัยหรือผิดพลาดประการใด ขอให้เสนอได้ครับ ถ้าเห็นว่าถูกต้องขอผู้รับรอง

รายงานการประชุมด้วยครับ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที ่3 ญัตตเิพือ่ทราบ 
ประธานสภาฯ  3.1 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ครั้งที่1/2563 
(นายสุทัศน์ฯ)  แก้ไขปีที่จะดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่นจากปีพ.ศ.2562 เป็นปีพ.ศ.2563  
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จำนวน 10  โครงการ 
         แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   8  โครงการ  ดงันี ้
   1. โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านชายวัด หมู่ที่  1 
   2. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายบ้านนายเอ้ียง  หมู่ที่ 2 
   3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเลียบ(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2 
   4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในบ้าน ซอย 1(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 
   5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่าเตียว-ป่ากอ(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5 
   6. โครงการก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบ้านตก หมู่ที่ 6 
   7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประชาอุทิศ(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 7 
   8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประชาอุทิศ ซอย 1 หมู่ที่ 7 
             แผนงานเคหะและชมุชน  จำนวน  2  โครงการ  ดงันี ้
   1. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง(แบบกิ่งเดียว)พร้อมอุปกรณ์ครบชุด   
         ถนนสายเกาะปอม-ป่ากอ หมู่ที่ 2 
   2. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง(แบบกิ่งเดียว)พร้อมอุปกรณ์ครบชุด   
         ถนนสายกันตัง-วังวน หมู่ที่ 3 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 การแก้ไข 
   แผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
   นับแต่วันที่ผู้บริหารเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย 
   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561  
   เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4 
   การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี 
 

/ประสิทธิภาพ... 
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   ประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการ 
   จัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมโดยนำ 
   โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ กรณ ี
   องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มคีวามจำเปน็และเพือ่แกไ้ขปญัหาในการพฒันาทอ้งถิ่นให้ 
   เกดิประโยชนส์ขุตอ่ประชาชน ให้เปน็อำนาจของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ในการแก้ไขปทีีจ่ะ 
   ดำเนนิการตามโครงการพฒันาทีป่รากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นให้มคีวามสอดคลอ้งกบั 
   สถานการณ์ปจัจบุนั 
 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ชี้แจงด้วยครับ 
นักวิเคราะห์ฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉันนางสาวสุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์

นโยบายและแผนชำนาญการ ในญัตติที่ 3 ญัตติเพ่ือทราบ ขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2562) ครั้งที่ 1/2563 จำนวนทั้งสิ้น 1 0โครงการ ตามท่ีท่านประธานสภาฯได้
แจ้งในที่ประชุมให้ทราบแล้วนั้น เดิมโครงการทุกโครงการอยู่ในปีงบประมาณ 2562
เนื่องจากดำเนินการไม่ทัน จึงโยกมาทำในปี 2563 ซึ่งโครงการทั้งหมดไปใช้จ่ายเงินสะสม
ทั้งหมดค่ะ  

 
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่ามติที่ประชุมรับทราบครับ 
(นายสทุัศนฯ์) 
 

  มตทิีป่ระชมุ รบัทราบ 
 
 
ประธานสภาฯ           3.2 การตดิตามและการประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
(นายสทุัศนฯ์)  ขอ้กฎหมาย/หนงัสอืสัง่การ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29(3) 
   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา 
   ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน 
   ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น 
   ดังกล่าวและต้องปิดประประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย            
   ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
นักวิเคราะห์ฯ  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉันนางสาวสุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์
(นางสาวสุพิชชาฯ) นโยบายและแผนชำนาญการ ราละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งไปแล้ว โดยสรุปรายงานผล
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 
   พ.ศ.2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ได้ดำเนินโครงการ และได้เบิกจ่ายเรียบร้อย 
   แล้ว ทั้งหมด 85 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 22,442,261.15 บาท และท่ีอยู่ระหว่าง
   ดำเนินการ คือ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโกเยื้อง หมู่ที่ 1 (ต่อเนื่อง) งบประมาณ  
   445,800 บาท 

   /ครุภัณฑ…์ 
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   ครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 14 โครงการ จำนวนเงิน  
   171,680 บาท อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ จำนวน 91,400 บาท  
   ครภุณัฑท์ีอ่ยูร่ะหวา่งดำเนนิการ จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงนิ 91,400 บาท ดงันี ้
   1.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ    งบประมาณ 64,800 บาท 
   2.จัดซื้อหัวฉีดน้ำยาโฟมแบบสวมเร็ว  งบประมาณ 24,500 บาท 
   3.จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader)  
      จำนวน 3 เครื่อง     งบประมาณ 2,100 บาท 
   รายละเอียดต่างๆสามารถอ่านได้จากเอกสารที่จัดส่งไป ถ้าหากมีข้อสงสัย สามารถ 
   สอบถามได้ค่ะ 
ประธานสภาฯ           เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงต่อสภาฯแล้วครับ ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่ามติ   
(นายสุทัศน์ฯ)         ที่ประชุมรับทราบครับ 

  มตทิีป่ระชมุ รบัทราบ 
 
ประธานสภาฯ  3.3 รายงานแสดงผลการปฏบิตัิงานนายกองค์การบรหิารสว่นตำบลบางเปา้ ประจำปี
(นายสทุัศนฯ์)          งบประมาณ พ.ศ.2562 
   ขอ้กฎหมาย/หนงัสอืสัง่การ 
   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
   (ฉบับที่6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรคห้าให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำ 
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน  
   ตำบลเป็นประจำทุกปี  ประกอบมาตรา 58/5  วรรคหกคำแถลงนโยบายของนายก 
   องค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศ 
   ไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกองค์การบรหิารสว่ตำบลบางเปา้รายงานแสดงผลการปฏบิัตงิานนายก           
(นายสทุัศนฯ์)               องค์การบรหิารสว่นตำบลบางเปา้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562  
 
นายก อบต.  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นายละดมฯ)  บางเป้า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 มาตรา 253 ใน 
   การดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผย 
   ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชน
   ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  และ 
   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
   (ฉบับที่ 6 )  พ.ศ.2552 มาตรา  58/5 วรรคห้า ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
   ตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ 
   บริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่ง 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560  หมวด 14  มาตรา 253  
   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
   (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา  58/5 วรรคห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอันทรงเกียรติได้รับทราบ  และเพ่ือประกาศให้ 
   ประชาชนทราบ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ 
   ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลบางเป้าต่อไป  

/ท่านประธานสภาฯ... 
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 ท่านประธานสภาฯที่เคารพ ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการ 

   เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ให้กระผมนายละดม  เชื้อช่วย เป็นผู้ 
   ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า และกระผม ได้แถลงนโยบาย  
   ต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ เมื่อวันที่ 2๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ตลอดปีงบประมาณ 
   พ.ศ.2562 การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ภายใต้ความรับผิดชอบ 
   ของกระผม กระผมและคณะผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ 
   ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเพื่อให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และ 
   ความพึงพอใจสูงสุดตามท่ีได้คาดหวังเอาไว้  จึงใคร่ขอแถลงผลการดำเนินงานตาม 
   นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ดังนี้  
   1. นโยบายการพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า มุ่งม่ันที่จะยกระดับด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน
   การค้า การลงทุนและการเกษตร ส่งเสริมให้ได้มาตรฐานเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
   ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย   
   ประกอบด้วย 
   1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านนางเสริม  หมู่ที่ 1  
      งบประมาณ  52,269.30 บาท 
   2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายหมู่บ้านวังทอง  ซอย 12 หมู่ที่ 1  
      งบประมาณ  18,478.35 บาท 
   3.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายเกาะปอม  หมู่ที่ 2  
      งบประมาณ 139,860.94 บาท 
   4.โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะถนนสายใต้ 
      สะพานข้ามทางรถไฟ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 32,444.53 บาท(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
   5.โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย           
      บ้านตก (ซอยบ้านนายเอี้ยง) หมู่ที่ 2 งบประมาณ 50,368.02 บาท(อยู่ระหว่าง 
      ดำเนินการ) 
   6.โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย           
      ยายขวด หมู่ที่ 5  งบประมาณ   37,234 บาท(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
   7.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายในพรุ หมู่ที่ 6 งบประมาณ 54,852.90 บาท 
   8.โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนซอย            
      โรงพระ หมู่ที่ 6 งบประมาณ 13,457.72 บาท 
   9.โครงการปรับปรุงและย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณถนนสายควนทองสีห์ 
      –ชายคลอง หมู่ที่ 6 งบประมาณ 43,144.93 บาท(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
   10.โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย 
        ประชาอุทิศ หมู่ที่ 1  ต่อเขต หมู่ที่ 7 งบประมาณ 224,217.85 บาท 
        (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
   11.โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคสายเกาะปอม  หมู่ที่ 2 
              งบประมาณ 80,000 บาท 
   12.โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคสายบ้านจ่าบล  หมู่ที่ 5  
        งบประมาณ 431,048 บาท 
   13.โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคสายบ้านนายเลียบ  หมู่ที่ 5 
        งบประมาณ 152,000 บาท 

14.โครงการ… 



 
-7- 

 
   14.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโกเยื้อง  หมู่ที่ 1 (ต่อเนื่อง)  
       งบประมาณ 445,800 บาท(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
           15.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเกาะปอม  ซอย 2 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2  
       งบประมาณ 130,000 บาท 
   16.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองพงษ์  ซอย 1 หมู่ที่ 3  
                                   งบประมาณ 415,000 บาท 
   17.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายแหลมม่วง ซอย 6  หมู่ที่ 4  
       งบประมาณ 385,000 บาท 
   18.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายควนทองสีห์ – โคกเมรุ หมู่ที่ 6  
        งบประมาณ  424,000 บาท 
   19.โครงการบุกเบิกถนนสายในบ้าน ซอย 2 หมู่ที่ 7   
        งบประมาณ 169,607 บาท 
   20.โครงการค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
       งบประมาณ 191,940 บาท 
   รวม 20  โครงการ  3,490,723.54 บาท  
 
   ๒.นโยบายดา้นเศรษฐกจิ  
   องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  จะส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพสนับสนุนและผลักดันให้
   มีกระบวนการสร้างรายได้  ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับโดยส่งเสริมแนวทาง 
   เศรษฐกิจแบบพอเพียง  ตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบล ประกอบด้วย 
   1.โครงการชุมชนพอเพียง เกษตรยั่งยืน         งบประมาณ  19,832 บาท 
   2.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น   งบประมาณ  20,000 บาท 
   3.โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี     งบประมาณ  19,932 บาท 
   4.โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ  29,500 บาท 
    รวม 4  โครงการ  จำนวนเงิน 89,264 บาท 
   ๓.นโยบายดา้นสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ โดย 
   การมีส่วนร่วมของชุมชน ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึนและประชาชนในพ้ืนที่มี 
   รายได้เพ่ิมมากข้ึน ประกอบด้วย 
   1.โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง  งบประมาณ 179,970 บาท 
   ๔.นโยบายดา้นสงัคม  การศกึษา  ศาสนา  วฒันธรรม  นนัทนาการและสาธารณสขุ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า พร้อมขยายศักยภาพการพัฒนาพร้อมยกระดับคุณภาพ
   ชีวิต สังคมสงเคราะห์ให้แก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์  ส่งเสริม 
   และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล สร้างความสัมพันธ์ สร้างไมตรี เพื่อ 
   รักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
   สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เป็น
   ครอบครัวที่อบอุ่นและเข้มแข็ง ให้ความสำคัญต่อการศึกษา ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอด
   ชีวิตทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ  จัดการแข่งขันกีฬาและจัดกิจกรรมนันทนาการ
   ต่างๆเพ่ือให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพที่ดีและใส่ใจต่อสุขภาพของตนเอง  
 

/ส่งเสริม... 
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    ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาเพ่ือให้ประชาชน ยึดหลักธรรมเพ่ือนำไป
   ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นเพ่ือรักษา
   สิ่งที่ดีงามในอดีตเอาไว้  จัดให้มีบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและ
   ได้มาตรฐาน ประกอบด้วย 
   1.โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  งบประมาณ 50,000 บาท 
   2.โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 10,536,000 
   3.โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ 2,386,400 
   4.โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ    182,500 
   5.โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางเป้า  
                                  งบประมาณ 190,000 บาท 
   6.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่นักเรียนในเขต
      พ้ืนที่ อบต.บางเป้า.  งบประมาณ  17,302 บาท 
   7.โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ  งบประมาณ  14,800 บาท 
   8.โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการค่ายเด็กเยาวชนและครอบครัว  
      งบประมาณ 29,932 บาท 
   9.โครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้สูงอายุ งบประมาณ 99,950บาท 
   10.โครงการครอบครัวอบอุ่นสู่ชุมชนเข้มแข็ง งบประมาณ 40,000 บาท 
   11.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   งบประมาณ 19,950 บาท 
   12.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์  งบประมาณ  30,000 บาท 
   13.โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ  งบประมาณ  39,400 บาท 
   14.โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  งบประมาณ 717,736.61 บาท 
   15.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน  
        ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
    งบประมาณ  37,500 บาท 
   16.โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 ตามโครงการพระราชดำริ
        ด้านสาธารณสุข งบประมาณ  140,000  บาท 
   17.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันผู้สูงอายุจังหวัดตรัง  
        งบประมาณ  19,870  บาท 
   18.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลอยกระทงคัพ  
                              งบประมาณ  90,000 บาท 
   19.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น “พระยารัษฎาเกมส์”
        งบประมาณ 99,587  บาท 
   20.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาบางเป้าคัพ  งบประมาณ 123,666 บาท 
   21.โครงการสำรองจ่าย งบประมาณ 238,306  บาท 
   22.โครงการเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน งบประมาณ 1,014,000 บาท 
   23.โครงการค่าอาหารเสริม (นม) งบประมาณ 746,103 บาท 
   24.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าสนับสนุนหนังสือเรียน) 
        งบประมาณ 19,000  บาท 
   25.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าสนับสนุนเครื่องแบบ 
        นักเรียน) งบประมาณ  28,500  บาท 
 

26.โครงการ... 
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   26.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา 
        ผู้เรียน) งบประมาณ 40,850  บาท 
   27.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน)
         งบประมาณ  งบประมาณ 19,000 บาท 
   28.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน 
        สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) งบประมาณ 299,200  บาท 
   29.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหารกลางวันสำหรับศูนย์ 
        พัฒนาเด็กเล็ก)  งบประมาณ   804,200 บาท 
   30.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน  
        งบประมาณ  11,332 บาท 
   31.โครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม งบประมาณ 8,472 บาท 
   32.โครงการหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา งบประมาณ 59,778 บาท 
   33.โครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองควนทองสีห์  งบประมาณ  17,737 บาท 
   34.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ    งบประมาณ  99,493  บาท 
   รวม 34 โครงการ จำนวนเงนิทัง้สิน้ 18,270,564.61 บาท 
   ๕.นโยบายดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
   องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า มุ่งเน้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าสีเขียว การบริหารจัดการขยะให้มี 
   ประสิทธิภาพ 
   1.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 38,264 บาท 
    รวม  1  โครงการ  จำนวนเงนิทัง้สิน้  38,264  บาท 
   ๖. นโยบายดา้นการเมอืงการบรหิาร 
   องค์การบร ิหารบร ิหารส ่วนตำบลบางเป ้า ส ่งเสร ิมสนับสนุนการมีส ่วนร ่วมคิด                  
   ร่วมทำ วางแผนงาน การตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงาน การพัฒนาขององค์กร
   องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าให้เป็นศูนย์กลางในการบริการประชาชนเพื่อให้ 
   ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็วถูกต้อง ลดขั้นตอนในการติดต่อราชการ ประหยัด 
   ค่าใช้จ่าย ได้รับบริการด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ ปรับปรุงระบบการบริหารงาน 
   องค์การบริหารส่วนตำบลให้ทุกฝ่ายทั้งฝ่ายบริหาร พนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
   และมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรยกระดับความรู้ความสามารถ ทันต่อวิทยาการและ 
   เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาประชาธิปไตย ความเสมอภาค  
   สิทธิเสรีภาพของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของ 
   ตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น ประกอบด้วย 
   1.โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม เพ่ือความโปร่งใส – ไม่โกง  
      งบประมาณ 9,982  บาท 
   2.โครงการป้องกันการทุจริตปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม  
     งบประมาณ 9,932  บาท 
   3.โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน   
      งบประมาณ  433,725  บาท 
   4.โครงการวันท้องถิ่นไทย  งบประมาณ  4,546  บาท 
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   5.โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร  
     งบประมาณ  120,700  บาท 
   6.โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
                                 งบประมาณ 240,390  บาท 
   7.โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. - 
      รวม 7  โครงการ งบประมาณ  819,275 บาท 
   รวมทัง้สิน้  67  โครงการ 22,888,061.15 บาท 

   ผลงานดเีดน่ที่ไดร้บัโลเ่กยีรตคิุณ 
   1. รางวัลตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (LONG TERM CARE))  ดีเด่นระดับเขต 
   สุขภาพ  ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
   2.รางวัลการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ของสถาบันการแพทย์ 
   ฉุกเฉิน 
   3.รางวัลตำบลต้นแบบไร้ความรุนแรง ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.ได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ใดสอบถามหรือไม่ ถ้าหากไม่มี 
(นายสุทัศน์ฯ) ผู้ใดสอบถามถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
 กระผมขอมติที่ประชุม ครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ    11 เสียง 
 ไม่รับทราบ     - เสียง 
 งดออกเสียง     1 คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ สรุปว่ามติที่ประชุมสภาฯ ให้ความรับทราบครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
 
ประธานสภาฯ  ญัตตเิพือ่พจิารณา 
(นายสุทัศน์ฯ)  4.1 การจัดพิธรีบัพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 พุทธศักราช 2562  

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายก อบต.บางเป้า ครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
 
นายก อบต. เรียนประธานสภาฯ เนื่องจากวาระนี้ ตามท่ีกระผมได้เข้ารับพระบรมฉายาลักษณ์ 
(นายก อบต.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562          
ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ทัง้หมด 100 องค์กร และในส่วนของ
ท้องถิ่นนั้น ให้องค์การบริหารส่วนตำบล แต่ละตำบล ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทาน
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธาน ทั้งหมด 3,420 ฉบับ โดยมีรูปแบบการจัด
สถานที่ และกระผมขอความร่วมมือมายังท่านสมาชิกสภาฯ อย่างน้อย หมู่บ้านละ 10 คน 

 เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมจะมีการนัดหมายวัน และเวลา อีกครั้งหนึ่ง  
 /และกำชับ… 
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 และกำชับพนักงานส่วนตำบล ทุกคน ให้แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ขอเชิญเจ้าหน้าที่ 

แจ้งเรื่องการแต่งกาย ครับ 
นักจัดการงานทั่วไป เรียนประธานสภาฯที่เคารพ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน  
(นางชิสากัญญ์ฯ) และหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากที่ท่านนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบางเป้า ได้นำเรียนในที่ประชุม เรื่องการกำหนดวันที่ การจัดพิธีรับพระราชทาน
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขอให้
เสนอแนะในที่ประชุมว่าวันไหนดี ทางกระทรวงมหาดไทย ให้รายงานภายในวันที ่ 3 
กุมภาพันธ์ 2563  

นายก อบต. กระผมคิดว่าเราน่ากำหนดในช่วงนี้ คือวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ 
(นายละดมฯ)               ทุกท่าน ได้มีเวลาในการจัดหาผู้ที ่จะมารับพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามท่ีกระผมทราบข่าวมาหลายๆแห่ง มีการจัดพิธีรับพระ
บรมฉายาลักษณ์ แล้ว กระผมคิดว่าสถานที่ที ่ใช้ดำเนินการ คือห้องประชุมศาลหลัก           
เมืองท่า  

นักจัดการงานทั่วไป การแต่งกาย ชุดจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หรือชุดจิตอาสา 
(นางชิสากัญญ์ฯ) ประชาชน ชุดผ้าไทย สุภาพ โทนสีเหลือง  
 เริ่มเวลา 14.00 น. ถ้าหากเป็นไปได้ให้ท่านสมาชิกสภาฯจัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับพระบรม

ฉายาลักษณ์ 
ประธานสภาฯ สรุป การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ  
(นายสุทัศน์ฯ) สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 พุทธศักราช 2562 กำหนดวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
ศาลหลักเมืองท่า  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ  4.2 ญตัตกิารกำหนดประชมุสภาสมัยสามัญ ประจำป ีพ.ศ.2563 
(นายสุทัศน์ฯ)      ขอ้กฎหมาย/ขอ้พจิารณา 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                
   พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2554 
   ข้อ 11(3) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
   กำหนดว่าปีนั้น จะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีก่ีสมัย แต่ละสมัยในปีนั้น  
   จะเริ่มเม่ือใด แต่ละสมัยในปีนั้นกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุม                
   สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 
ประธานสภาฯ  ขอผู้เสนอกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563  ระยะเวลาและวันที ่ครับ 
(นายสุทัศน์ฯ)     
 
 
 
 

 /ส.อบต.หมู่ที่ 2… 
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  ส.อบต.หมู่ที่ 2  เรียนประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายก อบต. รองนายก อบต. 
(นายชัยวัฒน์ฯ)  เลขานุการนายก อบต. กระผมนายชัยวัฒน์ เขาพรง สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
   ส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 2 
    ขอเสนอการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ จำนวน 4 สมัย ดังนี้ 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2563 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2563 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563 

ประธานสภาฯ  ขอความเห็นชอบจำนวนสมัยประชุมสามัญด้วย ครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ   11 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ     - เสียง 
 งดออกเสียง     1 คน(ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  มีผู้ใดเสนอความเห็นเป็นอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี ถือว่าสภาฯกำหนดระยะเวลาและ               
(นายสุทัศน์ฯ)  วันเริ่มต้นสมัยประชุมเป็นไปตามท่ีท่านชัยวัฒน์ เขาพรง ส.อบต.ม.2 เสนอ           
   มาครับ  เป็นอันว่าสภามีมติให้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563   
   มีจำนวน 4 สมัย ดังนี้ 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2563 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2563 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563 
ประธานสภาฯ  ขอผู้เสนอการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรกของ ปี 2563  

  (นายสุทัศน์ฯ)  เรียนประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายก อบต. รองนายก อบต. 
ส.อบต.ม.2  เลขานุการนายก อบต. กระผมนายชัยวัฒน์ เขาพรง สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
(นายชัยวัฒน์ฯ)  ส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 2 กระผมขอเสนอการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1              
   ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563 ครับ 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
มติที่ประชุม  รับรอง    11 เสียง 
 ไม่รับทราบ     - เสียง 
 งดออกเสียง     1 คน(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ  4.3 ญตัตกิารรบัมอบเครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต๊บุ๊ค จากกองทนุหลักประกนัสุขภาพ              
(นายสุทัศน์ฯ)  องคก์ารบรหิารสว่นตำบลบางเป้า จำนวน 1 เครือ่ง 
   ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 
      หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค(กวจ)0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม  
   2561  เรื่องข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
   บริหารพัสดุภาครัฐ(พ.ศ.2560) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
   และการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 
     1. กรณีข้อหารือ 1 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
   พ.ศ.2560 มาตรา 3 บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง  
   หรือการ บริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนด 
   ใดๆ ของ หน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้”ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ 
   มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุสำหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับ 
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  
   เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น(อปท.) หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดุแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำ 
   ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุ 
   หรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ จากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วน 
   ท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง แต่อย่างไรก็ดีหลังจากท่ีได้รับพัสดุมาแล้ว  
   จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
   พัสดุ พ.ศ.2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” ต่อไป 
 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงด้วยครับ 
(นายสุทัศน์ฯ)   
ผอ.กองสาธารณสุขฯ เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
(นางสมใจฯ)  ทุกท่าน ดิฉันนางสมใจ  เป้าทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
   โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางเป้า ใช้ 
   งบประมาณการบริหารจัดการกองทุนฯ เมื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ใดๆแล้ว ครุภัณฑ์นั้นๆจะ 
   เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในหน่วยงานนั้นๆ 
 
ประธานสภาฯ  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯแล้ว ไม่ทราบใคร
(นายสุทัศน์ฯ)  มีข้อสงสัยบ้างหรือไม่ครับ 
นายก อบต.  ผมขอเรียนถามในที่ประชุมเพื่อทราบว่า โน๊ตบุ๊คว่าเครื่องนี้ได้มาอย่างไร ใครเป็นผู้บริจาค
(นายละดมฯ)  มา  
 
ผอ.กองสาธาฯ  เรียนประธานสภาฯ จัดซื้อโดยใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ค่ะ ซื้อแล้ว     
(นางสมใจฯ)  และเม่ือซื้อแล้ว จะต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาฯ เพ่ือให้หน่วยงานเป็นผู้ดูแลต่อไปค่ะ 
 

/เลขานุการ… 
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เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  และ
(นายวรัศกรณ์ฯ)  สมาชิกสภาฯทุกท่าน และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเรียนว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้
   ดำเนินการอนุมัติงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จำนวน 1 เครื่อง ประเด็น
   อยู่ทีเ่มื่อ มีการชำรุดหรือมีการซ่อมแซมจะใช้งบประมาณจากกองทุนไม่ได้ และจำเป็นต้อง
   ใช้งบประมาณจากหน่วยงาน ดังนั้นเมื่อจะใช้งบประมาณจากหน่วยงานจะต้องได้รับการ 
   เห็นชอบจากสภาท้องถิ่นก่อนครับ จึงจะใช้จ่ายงบประมาณจากหน่วยงานได้ คือ 
   สาระสำคัญครับ ขอเรียนให้ทราบเพื่อความเข้าใจครับ 
นายก อบต.  เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว ซึ่งผมไม่เข้าใจในครั้งแรก เมื่อครั้งก่อนมีการมอบรถจักรยานยนต์พ่วง
(นายละดมฯ)  ข้างแบบมีหลังคา และในครั้งนี้เป็นการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จำนวน 1 เครื่อง  
    ซึ่งต่อไปการบำรุงรักษา จะได้ตั้งงบปประมาณในการบำรุงรักษาซ่อมแซม ครับ  
ประธานสภาฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 
(นายสุทัศน์ฯ)       
มติที่ประชุม         เห็นชอบ    11 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ        - เสียง 
  งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯเห็นชอบครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
 
ประธานสภาฯ  4.4 กองคลัง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563  
(นายสุทัศน์ฯ)  1.โอนลด งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ปรากฏ 
   ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 2,134,620.-บาท  
   คงเหลือ 1,973,420.-บาท 
   โอนลด  18,000.-บาท 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏใน 
   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจ่ายค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาดไม่ 
   น้อยกว่า 3.5 ฟุต พร้อมเก้าอี ้พนักพิงต่ำ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี จำนวน 2 ชุด            
   เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลที่บรรจุใหม่  
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 18,000.-บาท 
   ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 
      -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
      พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543    
                     ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ 
   ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
   อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงด้วยครับ 
(นายสุทัศน์ฯ)  
 
 
 
 

/ผู้อำนวยการ… 
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ผู้อำนวยการกองคลัง เรียนประธานสภาฯที่เคารพ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิก
(นางมะลิวัลย์ฯ)  สภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองคลังขอตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏใน 
   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจ่ายค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาดไม่ 
   น้อยกว่า 3.5 ฟุต พร้อมเก้าอ้ีพนักพิงต่ำผลิตจากวัสดุคุณภาพดี จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ใน 
   การปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการที่บรรจุใหม่ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   
   จำนวนเงิน 18,000.-บาท 
ประธานสภาฯ  ผู้อำนวยการกองคลงัไดช้ีแ้จงแลว้ ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรอืไม ่ถ้าไม่มีทา่นใดอนมุตัิ             
(นายสุทัศน์ฯ)  โปรดยกมือขึ้นครับ 
    
มติที่ประชุม         อนุมัติ    11 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติครับ 
(นายสุทัศน์ฯ 
 
ประธานสภาฯ  2.โอนลด งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)ประเภทเงินเดือนพนักงาน ปรากฏ
(นายสุทัศน์ฯ)  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 2,134,620.-บาท คงเหลือ  
   1,961,420.-บาท  โอนลด  30,000.-บาท 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 30,000.-บาท 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งาน 
   บริหารงานคลัง รายจ่ายค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จัดซื้อ 
   ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
   เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  
   19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท 
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว 
   สัญญาณนาฬิกา  พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ 
   ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 
   - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
   (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
   - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อย 
   กว่า 2 GB หรือ 
 
 
 
 

2) มีหน่วย… 
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   2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ  
   Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่ 
   น้อยกว่า 2 GB หรือ 
   3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักใน 
   การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
   - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
   ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 
      -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
      พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543    
                     ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ 
   ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
   อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงด้วยครับ 
(นายสุทัศน์ฯ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง เรียนประธานสภาฯที่เคารพ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิก
(นางมะลิวัลย์ฯ)  สภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองคลังขอโอนตั้งจ่ายรายการ 
   ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง  
   จำนวนเงิน 30,000 บาท 
ประธานสภาฯ  ผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงแล้ว ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติ             
(นายสุทัศน์ฯ)  โปรดยกมือขึ้นครับ 
    
มตทิีป่ระชมุ          อนมุัต ิ    11 เสยีง 
  ไมอ่นมุัต ิ       - เสยีง 
  งดออกเสยีง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ         มตทิีป่ระชมุถอืวา่สภาฯอนมุัตคิรบั 
(นายสทุัศนฯ์) 
 
ประธานสภาฯ  3. โอนลด งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)ประเภทเงินเดือนพนักงาน ปรากฏใน

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 2,134,620.-บาท คงเหลือ 
 1,925,420.-บาท  โอนลด  5,800.-บาท โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง 

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
  -มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1KVA(600 Watts) 
  -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 

  มีนาคม 2562(เนื่องจากเครื่องสำรองไฟมีไม่เพียงพอส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มี
 ประสิทธิภาพในการใช้งาน  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  5,800.-บาท 

 
/ข้อกฎหมาย… 
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 ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            

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

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงด้วยครับ 
(นายสุทัศน์ฯ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง เรียนประธานสภาฯที่เคารพ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิก
(นางมะลิวัลย์ฯ)  สภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองคลังขอโอนตั้งจ่ายรายการ 
   ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้อเครื่องสำรองไฟจำนวน 1  
   เครื่อง เนื่องจากเครื่องสำรองไฟมีไม่เพียงพอส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพ
   ในการใช้งาน  จำนวนเงิน 5,800 บาท 
ประธานสภาฯ  ผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงแล้ว ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติ             
(นายสุทัศน์ฯ)  โปรดยกมือขึ้นครับ 
    
มตทิีป่ระชมุ          อนมุัต ิ    11 เสยีง 
  ไมอ่นมุัต ิ       - เสยีง 
  งดออกเสยีง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ         มตทิีป่ระชมุถอืวา่สภาฯอนมุัตคิรบั 
(นายสทุัศนฯ์) 
 
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือ 
(นายสุทัศน์ฯ) พูดคุยบ้างครับ ขอเชิญครับ 
 
ส.อบต.ม.1 เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายวิชัย ชั่งนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
(นายวิชัยฯ) ตำบลบางเป้า หมู่ที ่ 1 กระผมขอใช้โอกาสกล่าวอวยพรใกล้เนื่องจากวาระดิถีขึ ้นปีใหม่ 

2563 กระผมในฐานะผู้อาวุโสสุดในที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะถงึวันปี
ใหม่แล้ว กระผมขออำนวยอวยพรให้น้องๆหลานๆ ที่เข้ามาทำหน้าที่ในองค์การบริหารส่วน
ตำบลบางเป้า ทุกๆส่วนงาน ขอให้จงประสบแต่โชคดี มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง 
ท่านปรารถนาสิ ่งใดที ่เป็นสิ ่งดีๆ ขอให้เกิดขึ ้นต่อตนเองและครอบครัว ขอให้สมความ
ปรารถนาทุกประการ ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย คุณของพระพุทธ คุณของพระ
ธรรม คุณของพระสงฆ์ ซึ ่งเป็นสาราณะที่พึ ่ง อันสูงสุดของชาวพุทธเรา ขอให้จงปกป้อง
คุ้มครอง ท่านและครอบครัวของท่าน ปราศจากทุกข์ ปราศจากโรค ปราศจากภัย ปราศจาก
อันตรายทั้งหลายทั้งปวง ด้วยความปรารถนาดี ขอให้ทุกท่านโชคดี โชคดี โชคดี จากกระผม
นายวิชัย ชั่งนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วตำบลบางเป้า หมู่ที ่ 1 ขอขอบคุณท่าน
ประธานที่ให้โอกาสครับ 

 
 

/นักวิเคราะห์ฯ… 
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นักวิเคราะห์ฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพ จากบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นางสาวสุพิชชาฯ) บางเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 หน้าที่ 20 ตามที่สภาฯได้

มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการจัดทำม้านั่ง บริเวณริมเขื่อนบ้านควนทองสีห์ หมู่ที ่ 6 
จำนวน  12 ชุด   จำนวนเงิน 172 ,000 บาท  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากมีข้อผิดพลาดทางงาน
ธุรการ ขออนุญาตแก้ไขจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการท่องเที ่ยวเป็น แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 
รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม ค่ะ 

 ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ค่ะ  
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือพูดคุยบ้างครับ ขอเชิญครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถาม ถือว่ามติท่ีประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายโสภณ อินทร์นุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
(นายโสภณฯ) ตำบลบางเป้า หมู่ที่ 5 ท่านประธานครับ ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางวรรณา เลี่ยเห้ง 

เรื่องน้ำท่วมเมื่อคราวก่อน ได้ร้องเรียนไปยังท้องที่ผ่านท่านกำนัน ท่านกำนันไม่นิ่งดูดายก็ไป
หาผม ได้พาไปดูสถานที่ ทรายที่น้ำท่วมก็เพราะข้างในใส่ท่อไว้ใส่ม่อ ขนาด 60  ข้างนอกใส่
ท่อ 100 จึงเป็นลักษณะคอขวด เมื่อน้ำเปลี่ยนทิศทางทำให้ น้ำผ่านทางท่อนี้ ท่านกำนันให้
ผมมาติดต่อกับทางกองช่าง ว่าจะดำเนินการแก้ไขอย่างไรได้บ้าง และอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง
เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจร้านค้า ทางร้านค้าได้สอบถามผมว่าสำรวจทำไม มีจุดประสงค์อะไร 
ซึ่งผมก็ตอบไม่ได้ ว่าจะมีการดำเนินการจัดเก็บภาษีใหม่ หรือประเมินภาษีใหม่ ซึ่งผมก็ไม่
ทราบครับ 

ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายโชคชัย รอดรักษา ผู้อำนวยการกองช่าง ผมได้ 
(นายโชคชัย) ประสานไปยังแขวงการทาง โดยหัวหน้าหมวดหมีนัดวันที่จะไปดูสถานที่แล้ว ท่อต่างๆเป็น

ของแขวงการทาง ต้องให้ทางแขวงมาออกแบบอาจจะเป็นท่อเหลี่ยมใหมก่็ได้ครับ ต้องให้
เค้ามาดูก่อน ขอบคุณครับ 

 
ปลัด อบต. เรียนประธานสภาฯ สำหรับคำถามท่ี 2 ผมขอเรียนท่านประธานว่าตามท่ีพนักงานได้ 
(นายวรัศกรณ์ฯ) ออกไปสำรวจ ที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องการสำรวจแปลงที่ดิน เพื่อปิดประกาศให้ชาวบ้านทราบ 

เพราะเราจะมีการใช้กฏหมายภาษีทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้าง ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้
มีการขยายระยะเวลา 

 
ส.อบต.ม.5 ที่ผมถามคือว่าเจ้าหน้าที่ต้องบอกชาวบ้านด้วย สำรวจเพื่ออะไร เก็บภาษี หรืออย่างไร  
(นายโสภณฯ) ชาวบ้านถามเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ก็ไม่บอก ไปวัดร้านค้า เค้าถามว่าไปวัดทำไม เก็บภาษี

อย่างไร ถามผม ซึ่งผมก็ไม่รู้ ขอบคุณครับ 
 
ปลัด อบต. ขอเรียนอย่างนี้น้องเค้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ น้องๆยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ ต่อไปจะ 
(นายวรัศกรณ์ฯ) พยายามอธิบายน้องๆ ถ้าหากถามเจ้าของเรื่องคงเข้าใจ เช่นน้องเอ็ม ก็จะเข้าใจ ในคราว

ต่อไปผมจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกครับ 
 
 

/ผอ.กองช่าง… 
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ผอ.กองช่าง เรื่องท่ีสำรวจดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี พ.ศ.2562 จะมีเอกสารจัดส่ง 
(นายโชคชัยฯ) ไปให้ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านช่วยกรอกข้อมูลตามแบบสำรวจ ให้ด้วยนะครับ เพ่ือจะได้

จัดส่งให้สำนักงานที่ดิน ต่อไปครับ 
 
นายก อบต. ผมขอปรึกษาท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การเลี้ยง 
(นายละดมฯ) ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จะจัดงานกันในวันที่เท่าไหร่ ตามที่กระผมคิดน่าจะเป็นวันที่ 27 

ธันวาคม 2562 ให้ทุกท่านเสนอแนะครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 เรื่องการจัดเลี้ยงปีใหม่ ให้ทุกท่านเสนอมา ผมสนับสนุนงบประมาณ 1,000 บาท ครับ 
(นายวิชัยฯ) 
มติที่ประชุม เห็นด้วยให้มีการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562            

สมาชิกสภาฯ ร่วมสมทบ ท่านละ 500 บาท 
นักวิเคราะห์ฯ เรื่องจัดตั้งเทศบาล ตอนนี้มีสมาชิกสภาฯส่งเอกสารมา 2 ท่าน มีท่านโสภัณ หลีเหม และ 
(นางสาวสุพิชชาฯ) ท่านชัยวัฒน์ เขาพรง เรามีนัดกันให้จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นะคะ 
 
หน.สป. เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผม ขอเน้นย้ำเรื่องการรับมอบพิธีรับพระราชทานพระบรม 
(นายวิเชียรฯ) ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพ่ือยืนยันให้สมาชิกสภาฯ 
จัดหาสมาชิกในแต่ละหมู่ จำนวน 10 ท่าน สำหรับข้าราชการแต่งแบบปกติขาว สำหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมการจัดหาชุดปกติขาว เพื่อเป็นแบบให้ชาวบ้านเห็นถึงความ
พร้อมเพรียงกัน ผมเสนอเพ่ือขอความร่วมมือทุกท่าน และอีกเรื่องคือให้จัดหารายชื่อมามอบ
ให้กับทางสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพราะเราต้องจัดสถานที่ไว้เพื่อรองรับ 
ถ้าไม่มีชุดขาว ให้แต่งกายชุดโทนสีเหลือง ในส่วนของประชาชนอยากให้แต่งกายชุดสภาพ 
ให้สมาชิกสภาฯ จัดหาคนที่มีความพร้อม ในส่วนที่เหลือทางองค์การบริหารส่วนตำบลบาง
เป้าก็จะมอบให้สมาชิกสภาฯนำไปจากจ่ายต่อไป 

 และเรื่องการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ตามที่สภาฯ ได้กล่าวไว้ ซ่ึงท่านวิชัย ชั่งนะ สมทบ 
1,000 บาท และท่านสมาชิกสภาฯอ่ืนๆ สมทบ ท่านละ 500 บาท นั้น ในส่วนของหัวหน้า
ส่วนราชการ และพนักงานจ้าง ผมจะไปพูดคุยอีกครั้งหนึ่งเพ่ือทำความตกลงกัน เพ่ือ
รวบรวมเงินทั้งหมดมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กำหนดใน
วันที่ 27 ธันวาคม 2562  ขอบคุณมากครับ          

 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมมีเรื่องการรับมอบพิธีรับพระราชทานพระบรม 
(นายละดมฯ) ฉายาลักษณ์มีระเบียบพิธีการ ต่างๆ ขอให้มีการซักซ้อม ต้องมาก่อนเวลา ผมขอย้ำสมาชิก

สภาฯ ถ้าพาชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงให้ใส่เสื้อสีเหลืองและนุ่งผ้าถุง ใส่ชุดสวยๆ ขอย้ำนะครับว่า
เพ่ือให้ดูดี และต้องมาก่อนเวลา มีการซักซ้อมก่อน เมื่อคราวที่ผมไปรับพระบรมฉายาลักษณ์ 
ก็ได้มีการซักซ้อม จำนวน 3 รอบ วันนั้นผมจะเป็นผู้ซักซ้อมให้ครับ เพื่อจะได้ปฏิบัติได้
ถูกต้อง 

หน.สป. ผมมีเรื่องตกค้างอีกนิดนึงครับ เรื่องสถานที่การจัดงานเลี้ยง ไม่ทราบว่าจัดสถานที่ไหนครับ 
(นายวิเชียรฯ) ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

/นายโสภณฯ... 
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นายโสภณฯ ผมเสนอ ร้านอาหารครัวลำพู ครับ 
นายก อบต. ผมเสนอ ร้านตำนานลาว ซึ่งมีอาหารหลากหลาย มีปิ้ง ย่าง ให้สมาชิกสภาฯเสนอแนะกันมา 
 
หน.สป. ตามท่ีมีการเสนอมา 2 ที่ 1.ร้านอาหารครัวลำพู 2.ร้านอาหารตำนานลาว หลังจากนี้ให้ 
(นายวิชียรฯ) เจ้าหน้าที่ประสานงานร้านอาหารว่า ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 มีร้านใดว่างในช่วงเวลา

ดังกล่าว ครับ ถ้าหากร้านใดว่างก็เลือกร้านนั้น และจะมีการประสานงานเรื่องสถานที่ไปอีก
ครั้งหนึ่งครับ 

ส.อบต.หมู่ที่ 1  ผมเห็นด้วยกับท่านนายก อบต. ครับ เราก็น่าจะมีการเปลี่ยนรสชาติ  
(นายวิชัยฯ) 
นายก อบต. สถานที่ใดว่างก็เลือกสถานที่นั้นครับ  
(นายละดมฯ) 
 
นายก อบต. ตามท่ีสมาชิกสภาฯ สมทบท่านละ 500 บาท รองนายก อบต. ท่านละ 1,000 บาท 
(นายละดมฯ) หัวหน้าส่วนราชการ ท่านละ 500 บาท พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คนละ 300 

บาท เพื่อนำเงินทั้งหมดมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
กำหนดในวันที่ 27 ธันวาคม 2562    

 
 

    
เลิกประชุมเวลา  11.30 น. 
 
 
 
 
 

 (ลงชื่อ)      วรัศกรณ์  สุดสาคร     
              (นายวรัศกรณ์  สุดสาคร) 
                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
                          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.บางเป้า ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 

 

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

                                     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 
 
 
 

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

                                               กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 
 

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

                                               กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 

 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ได้ร ับรองรายงานการประชุมนี ้ ในการประชุมสมัย สามัญ                  
สมัยที่....1...... ครั้งที่...-..../....-....เมื่อวันที่.....3 กุมภาพันธ์ 2563... ประธานสภา อบต.บางเป้า จึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 

 
                                       (ลงชื่อ)             สุทัศน์  ซ่วนซี่ 
       (นายสุทัศน์  ซ่วนซี่) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
      


