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นางสาววิไล       เก้ือมณี 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภาฯ 
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ผูลาการประชุม  

1. นายสุวิทย  ทองชนะ     ส.อบต.ม.1 
2. นายวิลาท  ลาวเพ็ชร    ส.อบต.ม.2 
 

ผูขาดประชุม 
  ไมมี 
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นายบุญเลิศ       ลาวเพ็ชร 
นายประทีป       สินธุประจิม 
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รองนายก อบต.บางสัก 
รองนายก อบต.บางสัก 
 

  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
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เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
 

 เม่ือถึงเวลาประชุม   เลขานุการสภาฯ ได ตรวจสอบ จํานวนสมาชิกท่ีเขาประชุมมีจํานวน  9  ทาน  
สมาชิกครบองคประชุม  จึงขอเชิญประธานสภาฯ  กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระตอไป 
 

ประธานสภาฯ ไดกลาวสวัสดีกับสมาชิก คณะบริหาร วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  
ของป 2562 และไดอานประกาศเรียกประชุมสภาฯ ตอท่ีประชุม และดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด แจงเรื่องการลาของสมาชิก  1. นายสุวิทย  ทองชนะ  ส.อบต.ม.1   2. นายวิลาท  ลาวเพ็ชร 
ประธานสภาฯ  ส.อบต.ม.2 เนื่องจากติดภาระกิจ  
 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ผานมา 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  สําหรับรายงานการประชุมสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ ท่ีนํามาใหท่ีประชุมสภาฯ รับรองมีอยูดวยกัน 2 ครั้ง รายงานการประชุมสภาสมัย

วิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2562 เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 และ
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2562 เม่ือวันท่ี 26 
มิถุนายน 2562 ฝายเลขานุการสภาก็ไดนําเสนอรายงานการประชุมท้ัง 2 ครั้ง  ตอท่ี
ประชุม ซ่ึงรายงานการประชุมถาสมาชิกทานใดตองการแกไขก็ใหเสนอแกไขตอท่ี
ประชุมไดคะ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ รายงานการประชุมมี 2 ครั้ง ตามท่ีฝายเลขานุการสภาฯ นําเสนอ  มีสมาชิก 
ประธานสภาฯ            ทานใดตองการแกไข  ขอเชิญนะครับ ถาไมมีก็ถือวาท่ีประชุมใหการรับรองรายงานการ  

ประชุมท้ัง 2 ครั้งนะครับ 
 

มติท่ีประชุม มีมติรับรอง  รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2562  เม่ือวันท่ี  
18 มิถุนายน 2562  และรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 
2/2562  เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2562 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม  
   -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่น ตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว  
 -ไมมี- 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม 
นายสวาสดิ์  สะหมาด 5.1  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562   
ประธานสภาฯ            งบลงทุน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
   5.1.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารท่ัวไป                    

งานบริหารงานคลัง ประเภทเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18หนา/นาที)
 ราคา 2 ,600 บาท  ขอเชิญคณะบริหารครับ 

 

นายประภาส  ทิพยอรรถ  เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.  นายประภาส ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ตามระเบียบวาระท่ี  
   5.1.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารท่ัวไป                    

งานบริหารงานคลัง ประเภทเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18หนา/นาที)
 ราคา 2 ,600 บาท  โดยโอนลดจากงบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน 2,600 บาท   

รายละเอียดใหเจาหนาท่ีงบประมาณ ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอเชิญฝายงบประมาณครับ   
ประธานสภาฯ             
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร เนื่องจากเครื่อง 
ปลัด อบต. พริ้นเตอรของกองคลังชํารุด ถาจะซอมก็ไมคุมคา จึงจําเปนตองซ้ือใหมเพ่ืออํานวยความ

สะดวก ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และการโอนในครั้งนี้เปนการโอนงบประมาณ 
ในงบลงทุน คาครุภัณฑ  จึงขออนุมัติตอสภาฯ และไดตรวจสอบงบประมาณ หมวด
เงินเดือน  แผนงานบริหารงานคลัง และมีงบประมาณเหลือเพียงพอ งบประมาณเหลือ 
จึงขออนุมัติตอสภาฯ โอนลดจํานวน 2 ,600 บาท เพ่ือมาตั้งจายเปนรายการใหม คา
จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภทเครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 2 ,600 บาท  
รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณท่ีสงใหกับสมาชิกไปแลว 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ การโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม โอนลดจาก เงินเดือนกองคลัง 2,600 บาท    
ประธานสภาฯ        เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร ในกองคลัง จํานวน 2 ,600 บาท สมาชิกทานใดจะ 

สอบถามหรืออภิปรายก็ขอเชิญนะครับ  ถาไมมีกระผมขอมติตอท่ีประชุม สมาชิกทานใด
อนุมัติโอนงบประมาณจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภทเครื่องพิมพเลเซอร โปรดยก
มือครับ   
 

มติท่ีประชุม    มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณ  พ.ศ.2541  หมวด 4 ขอ 27 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  5.1.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรม 
ประธานสภาฯ     และการโยธา โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนาควน ซอย 8  

 (ชวงท่ี 2)  หมูท่ี 1 งบประมาณ 423,000 บาท  ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ  เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.  นายประภาส ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ตามระเบียบวาระท่ี  
   5.1.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรม  
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และการโยธา โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนาควน ซอย 8  
(ชวงท่ี 2)  หมูท่ี 1 งบประมาณ 423 ,000 บาท สําหรับรายละเอียดการโอนขอให
ปลัดไดชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ 

 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร  
ปลัด อบต.  5.1.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรม 

และการโยธา โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนาควน ซอย 8  
(ชวงท่ี 2)  หมูท่ี 1 งบประมาณ 423 ,000 บาท  เนื่องจากงบประมาณเพียงพอ                  
ในปงบประมาณ 2562 มีเงินเหลือจายสามารถตั้งจายเปนรายการใหม โดยโอนลดจาก  
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาออก หมูท่ี 4 งบประมาณ 

998,000 บาท  ซ่ึงจากการสอบราคา มีการประกวดราคาต่ํากวาราคาท่ีวางไว  
ทําใหมีเงินเหลืออยู 326,000 บาท  จึงโอนลดมาจํานวน 67,000 บาท   

2. โครงการบุกเบิกถนนสายพรูพรุหนัง – หวยตนเตย  หมูท่ี 2 มีการประกวดราคาต่ํา
กวาราคาท่ีวางไว  ทําใหมีเงินเหลืออยู 199 ,000 บาท จึงโอนลดมา 199 ,000 
บาท 

3. งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร เงินเดือนกองชาง ในสวน
ของวิธีงบประมาณสวนเงินเดือนเราตองตั้งรองรับไวใหครบ เพ่ือเปนแนวทางในการ
ประเมิน LPA ดวย ซ่ึงเงินเดือนกองชางตั้งงบประมาณไว 869 ,166 บาท  โอนลด
มา 100,000 บาท  

4. โครงการกอสรางถนนลาดยาง ซอย 2 (สวนท่ีเหลือ) หมูท่ี 5  งบประมาณ 
820,000 บาท โอนลดมาจํานวน 45,000 บาท 

5. งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับเคหะและชุมชน งบดําเนินงาน คาตอบแทน เงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตรกองชาง ซ่ึงกองชางตอนนี้ไมมีขาราชการจึงทําการโอนลด
จํานวน 10,000 บาท   

6. งบกลาง  รายจายตามขอผูกพัน  งบประมาณ 138,706 บาท  โอนลดมา 2 ,000 
บาท 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 423,000 บาท  รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดแนบใหกับสมาชิก
ไปแลว  ขอชี้แจงแคนี้คะ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดครับ  ไมทราบวาสมาชิกทานใดจะแกไขหรือสอบถามเพ่ิมเติมเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญนะครับ ขอใหสมาชิกทุกทานชวยกันตรวจสอบนะครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุม    

5.1.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนาควน ซอย 8 (ชวงท่ี 2)  หมูท่ี 
1 งบประมาณ 423,000 บาท  สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม    มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณ  พ.ศ.2541  หมวด 4 ขอ 27 
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นายสวาสดิ์  สะหมาด  5.1.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจายเปนรายการใหมโครงการกอสราง  
ประธานสภาฯ       ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองส่ีหนวย ชวงท่ี 1 หมูท่ี 1 งบประมาณ  

 438,000 บาท ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ  เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.  นายประภาส ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ตามระเบียบวาระท่ี  
   5.1.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจายเปนรายการใหมโครงการกอสราง 
   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองสี่หนวย ชวงท่ี 1 หมูท่ี 1 งบประมาณ  

438,000 บาท  ครับก็เพ่ือแกไขปญหาการสัญจรใหกับพ่ีนองในพ้ืนท่ี รายละเอียด
ขอใหปลัดไดชี้แจงนะครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับขอบคุณทานนายกครับ ขอเชิญทานปลัดครับ 
ประธานสภาฯ        
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
ปลัด อบต. ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี  ปลัด อบต. 5.1.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจายเปน

รายการใหมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองสี่หนวย ชวงท่ี 1            
หมูท่ี 1 งบประมาณ 438 ,000 บาท  สําหรับงบประมาณในสวนนี้ไดตรวจสอบจาก
งบประมาณและยังมีเงินคงเหลือจึงโอนลดมาจาก 
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายประจํา) 

เงินเดือนพนักงาน งบประมาณคงเหลือ 348,340 บาท  โอนลดมา 150,000 บาท 
2. แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินงาน คาใชสอย รายการเก่ียวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ คาใชจายในการดําเนินการ
เลือกตั้ง งบประมาณ 250,000 บาท โอนลดมา 250,000 บาท 

3. แผนงานงบกลาง รายจายตามขอผูกพัน งบประมาณคงเหลือ 85 ,706 บาท              
โอนลดมา 38,000 บาท  

คะตรงนี้ก็ไดตรวจสอบแลววาไมมีการใชงบประมาณในจุดนี้ จึงไดทําการโอนมาจุดนี้ 
สําหรับรายละเอียดแบบแปลนตามเอกสารท่ีไดแนบใหกับสมาชิกไปแลว ระยะทางกวาง 
4 เมตร  ยาว 200 เมตร  ขอใหสมาชิกไดตรวจสอบรายละเอียด 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ ขอบคุณทานปลัดครับ 5.1.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจายเปนรายการใหม
ประธานสภาฯ     โครงการกอสราง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองสี่หนวย ชวงท่ี 1 หมูท่ี 1  

งบประมาณ 438 ,000 บาท  กวาง 4 เมตร  ความยาว 200 เมตร สมาชิกทานใดมี
ขอสงสัยสามารถสอบถามเพ่ิมเติมไดนะครับ   หากไมมีขอมติท่ีประชุม 5.1.3 ขออนุมัติ
โอนงบประมาณ ตั้งจายเปนรายการใหมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายหนองสี่หนวย ชวงท่ี 1 หมูท่ี 1 งบประมาณ 438,000 บาท  สมาชิกทานใด  

     เห็นชอบโปรดยกมือครับ  
 

มติท่ีประชุม    มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณ  พ.ศ.2541  หมวด 4 ขอ 27 
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นายสวาสดิ์  สะหมาด  5.1.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมและแกไขเปล่ียนแปลง โครงการ  
ประธานสภาฯ       กอสรางกําแพงกั้น ตล่ิงพัง บริเวณอาคารอเนกประสงค  หมูท่ี 6 งบประมาณ  

 259,000บาท  ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ  เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.  นายประภาส ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ตามระเบียบวาระท่ี  
   5.1.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมและแกไขเปลี่ยนแปลง โครงการ 
   กอสรางกําแพงก้ัน ตลิ่งพัง บริเวณอาคารอเนกประสงค  หมูท่ี 6 งบประมาณ  

259,000บาท  เนื่องจากวิศวกรไดเขามาตรวจสอบพ้ืนท่ีและไดประมาณการเพ่ิมเติม 
เพ่ือใหมีความม่ันคงของกําแพง และแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี  
รายละเอียดเพ่ิมเติมขอให ปลัดไดอธิบายเพ่ิมเติมครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับขอบคุณทานนายกครับ ขอเชิญทานปลัดครับ 
ประธานสภาฯ        
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
ปลัด อบต.  ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี ปลัด อบต. ระเบียบวาระท่ี  5.1.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจายเพ่ิมเติมและแกไขเปลี่ยนแปลง โครงการกอสรางกําแพงก้ัน ตลิ่งพัง บริเวณ
อาคารอเนกประสงค  หมูท่ี 6 งบประมาณ 259 ,000บาท  ซ่ึงเดิมตั้งไวแลวใน
ขอบัญญัติ 893 ,000 บาท สภาอนุมัติแลว ขอบัญญัติประกาศใช ดําเนินการตาม
โครงการป 2562 เปนตนมา จะตองมีวิศวกรรับรอง  เราก็ไดสงแบบแปลนใหวิศวกร
รับรอง จากการตรวจสอบแบบไมมีความม่ันคงถาวร จึงตองแกไขแบบเล็กนอย  ขอใหดู
ในรายละเอียดของหนาท่ี 2 มีการแกไขขนาดของเสาเข็ม ตัดผนังกออิฐแบบเกา
รายละเอียดตามแบบแปลนคะ  สําหรับท่ีแกไขประมาณการครั้งนี้ก็เพ่ือความม่ันคง 
ทนทาน เปนมาตรฐาน มีงานท่ีตองเพ่ิมข้ึนจึงจําเปนตองโอนงบประมาณท่ีเกินมาท้ังหมด 
โดยโอนลดมาจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายนายออกหมูท่ี 4 โอนลดมา 259 ,000 บาท  รายละเอียดก็
ตามเอกสารท่ีไดสงใหกับสมาชิกไปแลว   

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับขอบคุณทานปลัดครับ สมาชิกทานใดจะตรวจสอบ สอบถามหรือเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ      ขอเชิญนะครับ  ขอเชิญคุณเชษฐ สุวรรณสุข ครับ 
 

นายเชษฐ  สุวรรณสุข เรียนทานประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.6 กระผมนายเชษฐ  สุวรรณสุข ส.อบต.ม.6  ขอเพ่ิมเติมนะครับ โครงการนี้เปนโครงการท่ี

สําคัญนะครับ  เพราะเปนถนนสายหลักของหมูบาน  เนื่องมาจากตลิ่งพังมาถึงเสนขาวแลว  
อยากใหสมาชิกไดชวยกันตรวจสอบวาทําไมตองใชงบประมาณมาก เพราะเปนความจําเปน
จริง ๆ ของหมูท่ี 6  ขอบคุณครับ 
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นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับขอบคุณ คุณเชษฐ  สุวรรณสุข ครับ  เพ่ือใหประชาชนไดสัญจรนะครับ ไมทราบวา 
ประธานสภาฯ    สมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมครับ หากไมมีกระผมจะมติ
ตอท่ีประชุม  5.1.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมและแกไขเปลี่ยนแปลง 
แบบแปลนโครงการกอสรางกําแพงก้ัน ตลิ่งพัง บริเวณอาคารอเนกประสงค  หมูท่ี 6 
งบประมาณ 259,000 บาท  สมาชิกทานใด เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม    มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณ  พ.ศ.2541  หมวด 4 ขอ 27 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  5.2 ขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  
ประธานสภาฯ       พ.ศ.2561 – 2565 ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ  เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.  นายประภาส ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ตามระเบียบวาระท่ี  
   5.2 ขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  
   พ.ศ.2561 – 2565  สําหรับรายละเอียดก็ตามท่ีไดสงใหกับสมาชิกไปแลวนะครับ 

ขอใหสมาชิกทุกทานชวยกันตรวจสอบดูนะครับ  รายละเอียดก็ใหทางทานปลัดได
อธิบายเพ่ิมเติม 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับขอบคุณทานนายกครับ ขอเชิญทานปลัดครับ 
ประธานสภาฯ        
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
ปลัด อบต. ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี ปลัด อบต. ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบราง

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก พ.ศ.2561 – 2565  จริง ๆ แลวเปน
แผน 4 ป กระทรวงมหาดไทยมีการปรับแผน เพ่ือใหตรงกับยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรตาง ๆ สอดคลองกับเบื้องบน ในสวนตรงนี้ อยากใหสมาชิกได
ตรวจสอบโครงการ รายละเอียดอยูในสวนท่ี 3 หนา 32 เปนบัญชีสรุปแผน ยุทธศาสตร
ตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางสัก 

      ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

      โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
โครงกา

ร (บาท) 
ยุทธศาสตรที่ 1. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน                         

  
  

                        

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 4,550,000 9 7,100,000 24 22,600,000 40 37,500,000 44 43,200,000 123 114,950,000 

  
  

                        

1.2 แผนงานพาณิชย 0 0 4 2,900,000 10 7,800,000 8 5,300,000 8 5,300,000 30 21,300,000 

  
  

                        

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 5 270,000 5 270,000 7 1,270,000 12 3,370,000 12 3,370,000 41 8,550,000 

  
  

                        

รวม 11 4,820,000 18 10,270,000 41 
31,670,00

0 60 46,170,000 64 51,870,000 194 144,800,000 
ยุทธศาสตรที่ 2. การพัฒนาคุณภาพชิวิตของ
ประชาชน                         

2.1 แผนงานสาธารณสุข 4 620,000 6 1,410,000 13 2,169,000 13 2,169,000 13 2,169,000 49 8,537,000 

  
  

                        
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 3 570,000 3 570,000 7 860,000 7 860,000 7 860,000 27 3,720,000 

  
  

                        

2.3 แผนงานการศึกษา 6 420,000 11 640,000 11 595,000 11 600,000 11 600,000 50 2,855,000 

  
  

                        

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 7 6,963,600 12 7,238,600 20 7,573,000 20 7,573,000 20 7,573,000 79 36,921,200 

รวม 20 8,573,600 32 9,858,600 51 
11,197,00

0 51 11,202,000 51 11,202,000 205 52,033,200 
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      ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

      โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
โครงกา

ร (บาท) 
ยุทธศาสตรที่ 3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากร                         

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน                         

  
  

                        
3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 2 80,000 7 185,000 13 355,000 13 355,000 13 355,000 48 1,330,000 

  
  

                        

3.2 แผนงานการเกษตร 5 180,000 7 280,000 10 450,000 10 450,000 10 450,000 42 1,810,000 

  
  

                        

  
  

                        

รวม 7 260,000 14 465,000 23 805,000 23 805,000 23 805,000 90 3,140,000 
ยุทธศาสตรที่ 4. การอนุรักษ ฟนฟู และสืบ
สานศิลป                         
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น                         

  
  

                        

4.1 แผนงานศาสนา 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 5 750,000 

  
  

                        

  
  

                        

  
  

                        

                              

รวม 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 5 750,000 
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              ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

      โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
โครงกา

ร (บาท) 
ยุทธศาสตรที่ 5. การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี                         

  
  

                        

5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 25 22,685,000 29 23,635,000 35 34,085,000 34 33,995,000 34 33,995,000 157 
148,395,00

0 

  
  

                        

5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 8 280,000 11 1,430,000 11 1,430,000 11 1,430,000 11 1,430,000 52 6,000,000 

  
  

                        

  
  

                        

  
  

                        

รวม 33 22,965,000 40 25,065,000 46 35,515,000 45 35,425,000 45 35,425,000 209 154,395,000 

รวมท้ังสิ้น 72 36,768,600 105 45,808,600 162 
79,337,00

0 180 93,752,000 184 99,452,000 703 355,118,200 
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นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดครับ  5.2 ขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  
ประธานสภาฯ     บางสัก พ.ศ.2561 – 2565  ขอใหสมาชิกไดตรวจสอบดูนะครับของแตละหมู กอนท่ีจะให

ความเห็นชอบรางขอบัญญัติ ไมวาจะเปนเรื่องไฟ เรื่องถนน ขอเชิญคุณสุธร ครับ  
 

นายสุธร  ขวัญเพชร เรียนทานประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  
ส.อบต.ม.1 กระผมนายสุธร  ขวัญเพชร  ส.อบต.ม.1  ไมทราบวาของหมูท่ี 1 โครงการสายบานนาย

สมบูรณ  โครงการขยายเขตไฟฟา ซอย 8 สวนท่ีเหลือ ยังสามารถดําเนินการแกไข
เปลี่ยนแปลงไดหรือไม 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณ คุณสุธร ครับ ขอเชิญทานปลัดครับ 
ประธานสภาฯ     
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
ปลัด อบต. ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี ปลัด อบต. สามารถเปลี่ยนแปลงได แตอยูในแผนแลว 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณ ทานปลัดครับ  ม่ีสมาชิกทานใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ หากไมมี 
ประธานสภาฯ    5.2 ขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล บางสัก พ.ศ.2561 – 

2565  สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบแผนพัฒนา 5 ป พ.ศ.2561 – 2565 โปรด
ยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก พ.ศ.2561 - 2565  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 การรับมอบบอน้ําบาดาล  และอุปกรณท่ีเกี่ยวของ บานเขาพลูหมูท่ี 6 
(ท่ีดินนางปรียนันท  จังเมง)  ขอเชิญคณะบริหารครับ 

 

นายประภาส  ทิพยอรรถ  เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.  นายประภาส ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ตามระเบียบวาระท่ี  

6.2 การรับมอบบอน้ําบาดาล  และอุปกรณท่ีเก่ียวของ บานเขาพลูหมูท่ี 6 
(ท่ีดินนางปรียนันท  จังเมง)  คณะบริหารไดขอสนับสนุนบอบาดาล ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีดินของนางปรียนันท จังเมง  เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค เพ่ือใชบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุดกับพ่ีนองในพ้ืนท่ี
หมูท่ี 6 เราไดบอบาดาลมาแลว พรอมท่ีจะสงมอบใหกับ อบต.บางสักแลว  กระผมขอ
แจงท่ีสภาไดรับทราบนะครับ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
6.2   การสงมอบ – รับมอบ ถนนลาดยาง แอสฟลติกคอนกรีต สายควนตุงกู – เขาพลู 
ขอเชิญคณะบริหารครับ 
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นายประภาส  ทิพยอรรถ  เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.  นายประภาส ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ตามระเบียบวาระท่ี  

6.3 การสงมอบ – รับมอบ ถนนลาดยาง แอสฟลติกคอนกรีต สายควนตุงกู – เขาพลู 
ดวยกรมทางหลวงชนบท  โดยสํานักงานทางหลวงชนบทท่ี 14 (กระบี่)  ไดดําเนินการ
กอสรางถนนสายบานบางสัก – ควนตุง ตําบลบางสัก ระยะทาง 3.550 กิโลเมตร ซ่ึง
ทางสํานักงานทางหลวงท่ี 14 (กระบี่) ไดดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว  จึงสง
มอบใหองคการบริหารสวนตําบลบางสัก ไดดําเนินการดูแลรักษาตอไป  กระผมขอแจงท่ี
สภาไดรับทราบนะครับ 
 

 อยูแลว ไมมีการอภิปรายนะครับ เปนการแจงใหกับสมาชิกไดรับทราบ ขอเชิญปลัดครับ  
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
ปลัด อบต. ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี ปลัด อบต.  ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมนะคะ สําหรับการรับมอบ 

– สงมอบ  ถนนลาดยางสายควนตุงกู – เขาพลู ไดกอสรางเสร็จป 2554  ระยะทาง 
3.550 กิโลเมตร งบประมาณ 12,207,000 บาท และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.  ทางสํานักทางหลวงจังหวัดกระบี่  
จึงไดมีบัญชีรับมอบ – สงมอบ ถนนสายดังกลาวใหแก อบต. เพ่ือจะไดดูแลบํารุงรักษาตอไป  
ก็ตองแจงใหสภาทราบ  เพราะตอไปหากมีการชํารุด เสียหายก็ตองน้ํางบประมาณของ 
อบต. ไปทําการซอมแซม ซ่ึงในสวนนี้ทราบวาถนนสายนี้ก็มีชํารุด ในเบื้องตนก็จะใหท่ี
ประชุมรับทราบ การโอนในเบื้องตน และหลังจากนี้ก็ประสานหนวยงานสังกัดเรื่องการ
ซอมแซม  ถาวากันอยางไรก็ตองนําแจงอีกรอบ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ไมทราบวาสมาชิกจะวากันอยางไร สําหรับ ระเบียบวาระท่ี 6.1 ไมนาจะมีปญหา 
ประธานสภาฯ    ระเบียบวาระท่ี 6.2 จะวากันอยางไร จะเสนอใหเขาซอมกอนจึงจะสงมอบไดหรือไม  

ขอเชิญคุณโสภณ ครับ 
 
นายโสภณ  ดําแกวหลอ เรียนทานประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  
ส.อบต.ม.3 ครับสําหรับถนนจุดนี้ ถนนบางสัก – ควนตุงกู มีถนนชํารุดอยูพอสมควร ลองทําตามท่ี

ปลัดไดแนะนําดีหรือไม ขอใหเขาซอมแซมกอนสงมอบ ขอบคุณครับ   
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานโสภณครับ  ขอเชิญทานรองประทีปครับ 
ประธานสภาฯ    
 

นายประทีป  สินธุประจิม  เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
รองนายก อบต. นายประทีป  สินธุประจิม  รองนายก อบต.บางสัก  ขอหารือ หากวาเปนหลุมบอเล็กๆ 

นอย ๆ ถาเราไมรับโอน เราก็ไมสามารถนํางบประมาณไปซอมแซมตรงนี้ได  และหาก
เราไมซอม ทางหลวงไมซอม เราก็ซอมไมได อยากใหทานนายกประสานไปดูกอน 
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นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานรองประทีป และสมาชิกทุกทานนะครับ ขอใหทานนายกไดประสานดูกอน 
ประธานสภาฯ    นะครับ แลวแจงสภาอีกครั้งครับ   
 

ท่ีประชุม  รับทราบ  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกทานใดมีอะไรจะนําเสนอตอสภาแหงนี้ขอเชิญนะครับ ขอเชิญคุณ 
ประธานสภาฯ    นรินทร ครับ  
 

นายนรินทร  เองฉวน เรียนทานประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.5 กระผมนายนรินทร  เองฉวน ส.อบต.ม.2 ฝากประธานสภาไปยังบริหารนะครับ 
 1. ซอย 2 ฝนตกหนัก ชาวบานผานไปมาลําบาก ถนนชํารุดเสียหาย 
 2. เรื่องสองขางทางถนน ขอน้ํามันพัฒนาสองขางทาง ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2562  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณ ส.อบต.ม.5  ขอเชิญคณะบริหารครับ 
ประธานสภาฯ       
 

นายประทีป  สินธุประจิม  เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
รองนายก อบต.  นายประทีป  สินธุประจิม  รองนายก อบต.บางสัก  ครับของสมาชิกหมูท่ี 5 

ถนนริมสระอางเก็บน้ํา  เนื่องมาจากรถขนไมยาง หากยังปลอยใหบรรทุกกันแบบนี้ ก็ทําให
ถนนชํารุดแนนอน สําหรับของหมูท่ี 5 ทุกสายนาจะประชุมผูนําใหผูนําไดพูด วาเจาหนาท่ี
คนไหนเรียกเก็บคารถบรรทุกไมยางจากชาวบาน สวนละ 4,000 – 5,000 บาท ผมอยาก
ใหเพ่ือน ๆ ผูนําทุกคนกลาพูดครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานรองประทีปนะครับ ฝากสมาชิกไดชวยกันดูแลดวยนะครับ  ขอเชิญนายกครับ 
ประธานสภาฯ    
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ  เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.  นายประภาส ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ครับ ทุก ๆ เรื่องท่ีเรา 

ไดรวมกันนําเสนอสภาแหงนี้ไมวาจะเปนเรื่องการสงมอบบอบาดาล การสงมอบ – รับ
มอบ ถนนลาดยาง  การสรางผนังก้ันน้ํา  เรื่องท่ีสมาชิกนําเขาสภาเพ่ือหารือและรวมกัน
พิจารณาหาแนวทางแกไขตอไป ขอบคุณสมาชิกทุกทานนะครับ และฝากเรื่องสํารวจ
ไฟฟาริมทางดวยนะครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ ไมทราบวาสมาชิกทานใดมีอะไรจะนําเสนอเขาสูสภาแหงนี้ 
ประธานสภาฯ    อีกหรือไม หากไมมีกระผมขอปดการประชุมนะครับ ขอบคุณสมาชิกและผูเขารวม

ประชุมทุกทานนะครับ ขอบคุณครับ 
    

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ขอบคุณทานปลัดครับ  ไมทราบวาสมาชิกทานใดตองการเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม  
ประธานสภาฯ              ถาไมมีแลว  

ปดประชุมเวลา   15.30 น. 

 
 



ลงชื่อ        ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาววิไล  เก้ือมณี)     

        เลขานุการสภา อบต.บางสัก 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แลว (พิมพ)  ถูกตองแลว 
 

    ลงชื่อ          ประธานกรรมการ 
                                                   (นายโสภณ  ดําแกวหลอ) 

   ลงชื่อ                            กรรมการ   ลงชื่อ               กรรมการ 
              (นางอารี  ทองนวล)                                     (นายสุธร  ขวัญเพชร) 
 
 สภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลวเม่ือ วันท่ี 15 สิงหาคม 2562  
 

    ลงชื่อ             ผูตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสวาสดิ์  สะหมาด) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
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