
  
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก   

สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี 3  ประจําป 2562 
  วันท่ี  19  สิงหาคม  2562  

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  
------------------------------------ 

 

ผูเขาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 
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นายนรินทร     เองฉวน 
นายสุวิทย      ทองชนะ 
นายสุธร         ขวัญเพชร 
นายโสภณ       ดําแกวหลอ 
นายถนุ           เพ็ชรฤทธิ ์
นายมะเฟยะ     หมาดนุย 
นางอารม         แกวพิทักษ 
นายเชษฐ         สุวรรณสุข 
นางอารี           ทองนวล 
นางสาววิไล       เก้ือมณี 

รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 1 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 1 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 3 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 3 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 4 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 5 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 6 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 6 
เลขานุการสภาฯ 

 

 
ผูลาการประชุม  

1. นายสวาสดิ์  สะหมาด   ประธานสภา 
2. นายพิเชษฐ  อัตกลับ     ส.อบต.ม.2 
3. นายวิลาท  ลาวเพ็ชร    ส.อบต.ม.2 
 

ผูขาดประชุม 
  ไมมี 
 
ผูเขารวมการประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
4 
5 
6 
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นายประภาส     ทิพยอรรถ 
นายบุญเลิศ       ลาวเพ็ชร 
นายประทีป       สินธุประจิม 
นางเจนจิรา       ชูเกิด 
นายกรวิชญ       บุณโยดม 
นางสาวพรวิวรรณ  สิงเกิด 
นายประสิทธิ์  หนูวงศ 

นายก อบต.บางสัก 
รองนายก อบต.บางสัก 
รองนายก อบต.บางสัก 
รองปลัด อบต. 
 

  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
ประธานองคกรชุมชน ต.บางสัก 
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เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
 

 เม่ือถึงเวลาประชุม   เลขานุการสภาฯ ได ตรวจสอบ จํานวนสมาชิกท่ีเขาประชุมมีจํานวน  9  ทาน  
สมาชิกครบองคประชุม  จึงขอเชิญประธานสภาฯ  กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระตอไป 
 

นายนรินทร  เองฉวน   ไดกลาวสวัสดีกับสมาชิก คณะบริหาร วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  
ประธานสภาฯ  ครั้งท่ี 3 ประจําป 2562 กระผมนายนรินทร  เองฉวน  รองประธานสภาฯ ทําหนาท่ี

ประธานสภา ฯ ขอเปดการประชุม และไปตามระเบียบวาระครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

นายนรินทร  เองฉวน   แจงเรื่องการลาของสมาชิก  1. นายสวาสดิ์  สะหมาด  ประธานสภา  ลาปวย 
ประธานสภาฯ  2. นายพิเชษฐ อัตกลับ  ส.อบต.ม.2   3. นายวิลาท  ลาวเพ็ชรส.อบต.ม.2 เนื่องจากติดภาระกิจ  
 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ผานมา 
 

นายนรินทร  เองฉวน   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  สําหรับรายงานการประชุมสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ ท่ีจะนํามาเสนอใหกับท่ีประชุมรับรองก็เปนการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี

1 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2562  รายงานการประชุมมีท้ังหมดมี 12 หนา มีผูเขาประชุม 
10 ทาน ลาประชุม 2 ทาน  เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. และเลขานุการสภาก็ได
นําเสนอรายงานการประชุมตอท่ีประชุม จนหมดทุกระเบียบวาระ  ถาสมาชิกทานใด
ตองการแกไขก็ใหเสนอแกไขตอท่ีประชุม  

 

นายนรินทร  เองฉวน   ครับ รายงานการประชุมสมาชิกตรวจสอบแลว มีการแกไขหรือไมครับ ถาไมมีก็ถือวา  
ประธานสภาฯ ท่ีประชุมใหการรับรองนะครับ 
 

มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2562  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม  
   -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่น ตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว  
 -ไมมี- 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม 
 

นายนรินทร  เองฉวน   5.1 พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาฯ            ประจําปงบประมาณ 2563 วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ  เรียนทานประธานสภา  ทานสมาชิก ทานประธานสภาองคกรชุมชนตําบลบางสัก 
นายก อบต. ไดเขารวมประชุมดวยวันนี้ กระผมนายประภาส ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวน

ตําบลบางสัก  ตามระเบียบวาระท่ี 5.1 พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2563  กระผมขอเสนอคําแถลงนโยบาย
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.563  ตอสภา ดังนี้ 

 
คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 

 
          บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหาร ขององคการบริหารสวนตําบลบางสัก จะไดเสนอราง ขอบัญญัติ  
งบประมาณรายจาย ประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 

ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบางสัก จึงขอชี้แจงใหทานประธานและ
สมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังตอไปนี้ 
 

1. สถานะการคลัง 

    1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 
 

 

          ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะ 
การเงิน ดังนี้ 

 

 

          1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 27,586,323.55 บาท 

      1.1.2 เงินสะสม จํานวน 7,715,849.12 บาท 

      1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,204,378.98 บาท 

      1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

      1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 13 โครงการ รวม 1,643,315.53 บาท 
 

 

                 1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท 
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2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

 

       (1) รายรับจริง จํานวน 31,246,521.31 บาท ประกอบดวย 
 

 

             หมวดภาษีอากร จํานวน 270,163.36 บาท 

      หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 197,737.10 บาท 

      หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 111,393.02 บาท 

      หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 923,190.00 บาท 

      หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 160,790.00 บาท 

      หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท 

      หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,476,567.83 บาท 

      หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 14,106,680.00 บาท 
 

       (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,987,500.00 บาท 
 

       (3) รายจายจริง จํานวน 20,652,553.79 บาท ประกอบดวย 
 

             งบกลาง จํานวน 5,816,602.00 บาท 

      งบบุคลากร จํานวน 7,515,949.0 บาท 

      งบดําเนินงาน จํานวน 5,251,702.79 บาท 

      งบลงทุน จํานวน 146,300.00 บาท 

      งบรายจายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท 

      งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,922,000.00 บาท 
 

       (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,985,600.00 บาท 
 

       (5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 138,300.00 บาท 
 

       (6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
 

               (7) รายจายท่ีจายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 

   

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     
                 องคการบริหารสวนตําบลบางสัก 

                อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
      

       รายรับจริง                 
ป 2561 

ประมาณการ          
ป 2562 

ประมาณการ  
ป 2563 

รายไดจัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 287,405.77 265,000.00 318,000.00 

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต 

100,920.32 133,300.00 181,000.00 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 129,767.78 110,000.00 110,000.00 

  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย 

1,067,860.00 1,200,000.00 1,200,000.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 265,740.00 255,000.00 280,000.00 

  หมวดรายไดจากทุน 0.00 12,000.00 12,000.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 1,851,693.87 1,975,300.00 2,101,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 17,917,115.51 15,583,000.00 18,505,000.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

17,917,115.51 15,583,000.00 18,505,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 13,567,613.00 16,000,000.00 16,000,000.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

13,567,613.00 16,000,000.00 16,000,000.00 

รวม 33,336,422.38 33,558,300.00 36,606,000.00 
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ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการป 2562 ประมาณการป 2563 
จายจากงบประมาณ    
งบกลาง 6,674,209.38 7,518,689.00 8,205,273.00 
งบบุคลากร 8,545,272.55 11,013,796.00 10,827,028.00 
งบดําเนินงาน 6,503,491.16 8,050,215.00 8,973,699.00 
งบลงทุน 1,073,560.00 4,337,600.00 5,997,800.00 
งบรายจายอ่ืน 20,000.00 25,000.00 25,000.00 
งบเงินอุดหนุน 2,621,000.00 2,613,000.00 2,578,000.00 
รวมจายจากงบประมาณ 25,437,533.09 33,558,300.00 36,605,118.00 

รวม 25,437,533.09 33,558,300.00 36,606,000.00 
 

สวนรายละเอียดประกอบงบประมาณกระผมขออนุญาตทานประธาน ใหทางเจาหนาท่ีงบประมาณนําเสนอตอครับ 
ขอบคุณครับ        
 

นายนรินทร  เองฉวน   ครับ  ขอเชิญเจาหนาท่ีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร  
ปลัด อบต.  ตามระเบียบวาระท่ี 5.1 พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามท่ีทานนายกไดเสนอคําแถลงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ใหทานสมาชิกไดรับทราบ สถานะการเงินของ อบต. 
ประมาณการรายรับ ในป 2563  ประมาณการตั้งรับไว  36 ,606 ,000 บาท  
ประมาณการรายจาย ตั้งจายไว 36 ,606,000 บาท  ไปแลว  ในสวนของรายละเอียด
คาใชจายเปนการตั้งงบประมาณแบบสมดุล ขออนุญาตทานประธานนําเสนอในสวนท่ี 2 
บันทึกหลักการและเหตุผล  ประกอบงบประมาณรายจายประจําป 2563 งบประมาณ
รายจายตั้งจายตามแผนงาน  และแผนงานประกอบดวย 4 ดาน 12 แผนงาน คือ  
1. ดานบริหารท่ัวไป มี 2 แผนงาน  คือ แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน   
2. ดานบริการชุมชนและสังคม   มี 6 แผนงาน คือ แผนงานการศึกษา แผนงาน

สาธารณสุข  แผนงานสังคมสงเคราะห  แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

3. ดานการเศรษฐกิจ  มี 3 แผนงาน คือ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงาน
การเกษตร แผนงานพาณิชย  และดานการดําเนินการอ่ืน ๆ มี 1 แผนงาน คือ 
แผนงานงบกลาง โดยมีรายจายตามงานและงบรายจาย ดังนี้ 
- แผนงานบริหารท่ัวไป มี 3 งบ 2 งาน  ดังนี้ 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
 

     
 

   งาน  งบ  
  
 

งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม 

 งบบุคลากร 6,392,862 2,185,240 8,578,102 

     เงินเดือน (ฝายการเมือง) 1,587,840 0 1,587,840 

     เงินเดือน (ฝายประจํา) 4,805,022 2,185,240 6,990,268 

 งบดําเนินงาน 2,240,800 854,000 3,094,800 

     คาตอบแทน 350,900 147,000 497,900 

     คาใชสอย 1,200,000 555,000 1,755,000 

     คาวัสดุ 336,000 140,000 476,000 

     คาสาธารณูปโภค 353,900 12,000 365,900 

     งบลงทุน 1,101,600 18,000 137,600 

     คาครุภัณฑ 39,600 18,000 57,600 

     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 80,000  80,000 

 งบรายจายอ่ืน 25,000 0 25,000 

     รายจายอ่ืน 25,000 0 25,000 
 

                                         
    รวม 

8,778,262 3,057,240 11,659,420 
 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน มี 1 งบ 2 งาน ดังนี้ 
  

      
 

    งาน   
      งบ 

 

   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบ

ภายใน 

งานปองกันภัยฝายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 

 งบดําเนินงาน 6,000 166,000 172,000 

     คาตอบแทน 0 40,000 40,000 

     คาใชสอย 6,000 126,000 132,000 
 

                                             
รวม 

6,000 166,000 172,000 
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แผนงานการศึกษา  มี 4 งบ  3 งาน ดังนี้  

       
 

   งาน   
งบ 

 

   

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

งานศึกษาไม
กําหนดระดับ 

รวม 

 งบบุคลากร 240,000 0 0 240,000 

     เงินเดือน (ฝายประจํา) 240,000 0 0 240,000 

 งบดําเนินงาน 57,000 1,492,899 5,000 1,554,899 

     คาใชสอย 32,000 304,800 5,000 341,800 

     คาวัสดุ 25,000 1,188,099 0 1,213,099 

 งบลงทุน 202,000 0 0 202,000 

     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
    (เปนคากอสรางรั้วสวนท่ีเหลือ) 

202,000 0 0 202,000 

 งบเงินอุดหนุน 0 2,403,000 0 2,403,000 

     เงินอุดหนุน 0 2,403,000 0 2,403,000 

                                        
      รวม 

499,000 3895,899 5,000 4,399,699 
  

 
แผนงานสาธารณสุข มี 2 งบ  2 งาน  ดังนี้  

      
 

   งาน   
งบ 

 

   

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

รวม 

 งบดําเนินงาน 40,000 470,000 510,000 

     คาใชสอย 40,000 470,000 510,000 

 งบเงินอุดหนุน 125,000 0 125,000 

     เงินอุดหนุน 125,000 0 5000 

                                          
    รวม 

165,000 470,000 635,000 
 

 
แผนงานสังคมสงเคราะห มี 1 งบ 1 งาน  

     
 

   งาน   
งบ 

 

   

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห 

รวม 

 งบดําเนินงาน 130,000 130,000 
 

    คาใชสอย 130,000 130,000 

                                          
    รวม 

130,000 130,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน  คาใชจายในกองชาง มี 3 งบ 3 งาน ดังนี้  

         
 

 งาน   
งบ 

 

   

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 
งานไฟฟาถนน 

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิง

ปฏิกูล 

รวม 

 งบบุคลากร 2,008,926 0 0 2,008,926 

     เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,008,926 0 0 2,008,926 

 งบดําเนินงาน 463,000 110,000 421,000 994,000 

     คาตอบแทน 60,000 0 0 60,000 

     คาใชสอย 318,000 50,000 418,000 786,000 

     คาวัสดุ 85,000 60,000 3,000 148,000 

 งบลงทุน 857,800 0 0 632,500 

     คาครุภัณฑ 12,500 0 0 12,500 

     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
    (คากอสรางรั้วหนา อบต.) 

320,000 0 0 620,000 

                                          
    รวม 

3,104,426 110,000 421,000 3,635,426 
 

 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน มี 2 งบ  2 งาน  ดังนี้   
 

        งาน   
งบ 

 

   

งานสงเสริมและสนับสนุน 
ความเขมแข็งชุมชน 

รวม 

 งบดําเนินงาน 91,000 91,000 

     คาใชสอย 91,000 91,000 

 งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 

     เงินอุดหนุน 30,000 30,000 

                                          
    รวม 

121,000 121,000 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ มี 2 งบ 2 งาน  

       
 

  งาน  งบ  
  
 

งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถิ่น 
รวม 

 งบดําเนินงาน 415,000 60,000 475,000 

     คาใชสอย 343,000 60,000 403,000 

     คาวัสดุ 72,000 0 72,000 

 งบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 

     เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 

                                          
    รวม 

415,000 80,000 495,000 
    

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  เปนโครงการกอสรางดานพ้ืนฐาน 
มี 2 งบ 1งาน 

 

 

    
 

   งาน   
งบ 

 
   

  
 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน รวม 

 งบดําเนินงาน 700,000 700,000 

     คาใชสอย 550,000 550,000 

     คาวัสดุ 150,000 150,000 

 งบลงทุน 3,638,900 3,638,900 

     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 3,638,900 3,638,900 

                                             
    รวม 

4,338,900 4,338,900 

 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง มีโครงการกอสรางถนนคอนกรีต ซอย 6 หมูท่ี 1 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย  
คลองไมแดง โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาออก ม.4  โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย  
ควนกลาง หมูท่ี 5 ซ่ึงรายละเอียดแบบแปลนและประมาณราคาก็ตามเอกสารท่ีสงใหกับสมาชิกไปแลว  
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แผนงานการเกษตร มี 1 งบ  2 งาน ดังนี้  

     
 

 

   งาน   
งบ 

 

   

งานสงเสริมการเกษตร 
งานอนุรักษแหลงน้ํา

และปาไม 
รวม 

 งบดําเนินงาน 30,000 80,000 110,000 

     คาใชสอย 20,000 80,000 100,000 

     คาวัสดุ 10,000 0 10,000 

                                          
    รวม 

30,000 80,000 110,000 

 
แผนงานการพาณิชย มี 2 งบ 1 งาน 

 

     
 

   งาน   
งบ 

 

   

งานกิจการประปา รวม 

 งบดําเนินงาน 1,142,000 1,142,000 

     คาใชสอย 160,000 160,000 

     คาวัสดุ 182,000 182,000 

     คาสาธารณูปโภค 800,000 800,000 

 งบลงทุน 1,386,000 1,386,000 

     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 1,386,000 1,386,000 

                                          
    รวม 

2,528,000 2,528,000 
 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง มีโครงการกอสรางประปาหอถัง  ถนนสายทาเรือควนตุงกู ม.3 โครงการกอสรางประปา  
หอถัง สายทุงตนตอ ม.6 รายละเอียดแบบแปลนและประมาณราคาก็ตามเอกสารท่ีสงใหกับสมาชิกคะ  
 

แผนงานงบกลาง  

    
 

 

   งาน   
งบ 

 

   

งบกลาง รวม 

 งบกลาง 8,205,273 8,205,273 

     งบกลาง 8,205,273 8,25,273 

                                          
    รวม 

8,205,273 8,205,273 
 

เปนคาใชจาย เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทนประกันสังคม เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ผูพิการ ผูสูงอายุ
เงินสํารองจาย เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ  
สวนรายละเอียดคาใชจายประเภทไหนเทาไหรก็อยูในเอกสาร รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณ 
งบประมาณรายจายท่ัวไปคะ 
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นายนรินทร  เองฉวน   ขอบคุณทานปลัดครับ  ครับในการพิจารณาสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาฯ             พิจารณาเปน 3 วาระ ในวันนี้เปนการพิจารณาในวาระท่ี 1 รับหลักการ ขอเชิญทาน            
                               สมาชิกไดอภิปราย หรือซักถามขอสงสัยไดครับ ขอเชิญทานเชษฐ  สุวรรณสุข 
 

นายเชษฐ  สุวรรณสุข    เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก กระผมนายเชษฐ สุวรรณสุข ส.อบต.ม.6   
ส.อบต.ม.3                 ในระเบียบวาระท่ี 5.1 พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
                               ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  ซ่ึงตามขอบัญญัติท่ีคณะผูบริหารเสนอสภา  เรื่อง                    
                               โครงการตาง ๆ ผมไดตรวจดูแลว โครงการกอสรางรั้วกําแพงงบประมาณ 876,000  
                               บาท  อยากใหบริหารตรวจสอบความจําเปนมากนอยแคไหน ตอนนี้ทางหมูบานยังมี 
                               ความเดือดรอนจําเปนอีกมาก ตอนนี้ทาง อบต.ก็ไดติดตั้งกลองวงจรปดอยูแลวเม่ือป 
                               ท่ีผานมา ทางสมาชิกก็มีหนาท่ีในการตรวจสอบ อยากใหมีการใชงบประมาณใหเกิด 
                               ความคุมคา และประชาชนไดประโยชนมากสุด ผมก็ขออภิปรายในเบื้องตน กอนท่ี 
                               จะรับหลักการ ผมขอฝากคณะผูบริหารไปตรวจสอบความจําเปนครับ ขอบคุณครับ 
 

นายนรินทร  เองฉวน   ครับ  ขอเชิญทานรองประทีป ครับ 
ประธานสภาฯ         
      

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมนายประทีป สินธุประจิม 
รองนายก อบต.            รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  โครงการกอสรางรั้ว/กําแพง ของ อบต.  
                                ถาจะมองถึงความจําเปนกระผมในฐานะบริหารก็ถือวาจําเปนครับ  เพราะ อบต. เปน                   
                                สถานท่ีราชการราชการ ตองมีรั้ว เพราะท่ีผานมา โดยเฉพาะตอนกลางคืน มีเยาวชนท่ี 
                                เปนวัยรุนเขาออกกันจนดึกดื่น และตอนนี้ตําแหนงยามตอนกลางคืนก็ไมมีปฏิบัติหนาท่ี  
                                แลว  ใหปฏิบัติหนาท่ีกลางวัน ถาทํารั้วในสวนดานหนาก็มีความเปนสัดสวน ของสถานท่ี 
                                ราชการดวยครับ  แตถามองวาไมมีความจําเปน ในสวนนี้ก็สามารถปรับลดไดครับ   
                                ขอบคุณทานสมาชิกครับ   
 

นายนรินทร  เองฉวน   ขอบคุณทานรองประทีปครับ ท่ีไดชี้แจง เรื่องความจําเปนของการสรางรั้วขอเชิญทาน  
ประธานสภาฯ             ทานนายกครับ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายก อบต.                กระผมนายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก โครงการ 
                               กอสรางกําแพงของ อบต.  ก็แลวแตทานสมาชิก  คณะผูบริหารเห็นความจําเปนในการ  
                               กอสรางกําแพง เพราะความเปนสัดสวนของราชการ อบต. ถือเปนสวนราชการในพ้ืนท่ี 
                               ตําบล และเปนหนาตาของตําบล ซ่ึงเปนจุดท่ีอยูติดกับถนนท่ีผานไปแหลงทองเท่ียว  และ 
                               ท่ีสําคัญ อบต.เปนศูนยราชการ และทีผานมาสวนราชการของ อบต.บางสัก  มีการเขา 
                               ออกได 24 ชั่วโมง  ก็ไมรูคนท่ีเขา – ออก เขามาทําอะไรกันบางตอนดึก ๆ แตก็เคยมีขาว  
                               คราวเรื่อง การเอารถมาจอดท่ีดานหลัง มีขาวเก่ียวกับยาเสพติดดวย กระผมเองก็ไดหารือ  
                               กับคณะบริหาร สวนหนึ่งถามีการทํากําแพง ก็สามารถใชประโยชนในการติดปาย 
                               ประชาสัมพันธตาง ๆ  สวนโครงสรางพ้ืนฐาน ผมเองก็ไดประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ      
                               ไมวาจะเปนจังหวัด กรม ก็ไดประสานงานอยางตอเนื่อง ปท่ีผานมา ม.6 ก็ไดถนนลาดยาง 
                               พาราแอสฟลมา พรุงนี้ผมเองก็ตองไปประชุมจังหวัด เพ่ือแกไขแบบแปลน ถนนสาย              
                               เขาพลู ทาง อบจ.ทําผิดพลาด ตองแกไขใหตรงกับสภาพพ้ืนท่ีเดิม ตัดงบประมาณออก   
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                                2 เมตร ท่ีชาง อบจ.เขามาสํารวจทําไวกวาง 8 เมตร   ซ่ึงเดิมผิวลาดยางมี 6 เมตร  
                                ถาขยายออกไป 2 เมตร ก็เปนปญหากับชาวบาน  การทําโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐาน                
                                ก็ไมไดหวังแตงบประมาณของ อบต. อยางเดียวตองประสานครับ  โครงการกอสรางกําแพง           
                                ถือวามีความสําคัญและเปนหนาตาของตําบลดวยครับ  ก็ขอใหสภาพิจารณา  ขอนําเสนอ 
                                เพ่ือพิจารณา แคนี้ครับ 
 

นายนรินทร  เองฉวน   ขอบคุณทานนายกครับ  ท่ีไดชี้แจงความจําเปนโครงการกอสรางรั้ว ซ่ึงทานนายกเอง  
ประธานสภาฯ             ก็ไมไดนิ่งนอนใจก็ไดประสานหนวยงานภายนอกนําโครงการหลาย ๆ โครงการเขามา   
                                ขอเชิญทานเชษฐครับ         
 

นายเชษฐ  สุวรรณสุข    เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก กระผมนายเชษฐ สุวรรณสุข ส.อบต.ม.6   
ส.อบต.ม.3                 ตามท่ีคณะบริหารไดนําชี้แจง โครงการกอสรางกําแพงของ อบต. เพ่ือเปนหนาตาของ  
                                ตําบล แตอยากใหสมาชิกพิจารณาใหรอบคอบ การใชจายเงินใหเหมาะสม คุมคา  
                                โครงการตาง ๆ  เปนหนาท่ีของสมาชิกในการตรวจสอบผมเองก็นําเสนอใหทางสมาชิก  
                                อภิปรายเบื้องตน ขอบคุณทานนายก ทานรองท่ีชี้แจง ผมเองก็ทําหนาท่ีสมาชิกสภาท่ีจะ 
                                ตรวจสอบครับ 
 

นายนรินทร  เองฉวน    ขอบคุณทานเชษฐ ครับ ขอเชิญทานโสภณ ครับ 
ประธานสภาฯ              
 

นายโสภณ  ดําแกวหลอ เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3                กระผมนายโสภณ  ดําแกวหลอ  ส.อบต.ม.3  เรื่องโครงการตอเนื่องจากทานเชษฐ  ผมมี 
                               แนวคิด จะเปนอยางไรก็แลวแต  โครงการนี้ตามหลักความเปนจริงแลว  พวกเรานาจะรูวามี 
                               ความจําเปนแคไหน  วันนี้เราพิจารณารับรางขอบัญญัติ ก็ใหสมาชิกรับรางไวกอน เรื่องการ 
                               พิจารณา  จะพิจารณาแบบไหน ก็ผานคณะกรรมการอีกครั้งครับ 
 

นายนรินทร  เองฉวน   ขอบคุณทานสมาชิกครับ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ในวาระท่ี 1  
ประธานสภาฯ             รับหลักการ  ถาไมมีกระผมก็จะขอมติท่ีประชุมข้ันรับหลักการ วาระท่ี 1 ครับ สมาชิกทาน  
                               ใดรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563   
                               โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม                มีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
                              2563  จํานวน 8 ทาน 
                              ไมรับหลักการ     0   ทาน 
                              งดออกเสียง       1   ทาน  (ประธานสภา) 
 

นายนรินทร  เองฉวน   ครับตอไป เปนการพิจารณาในวาระท่ี 2  ขอเชิญทานเลขานุการสภาครับ 
ประธานสภาฯ              
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก สําหรับการพิจารณาในวาระท่ี 2  
เลขานุการสภา            ข้ันแปรญัตติ ก็ใหท่ีประชุมเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 3 – 5 คน ใหท่ีประชุมเสนอคะ  
                               วาจะเสนอกรรมการก่ีทาน 
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นายนรินทร  เองฉวน   ขอเชิญทานเชษฐครับ 
ประธานสภาฯ              
 

นายเชษฐ  สุวรรณสุข     เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร ทานสมาชิก กระผมนายเชษฐ สุวรรณสุข 
ส.อบต.ม.6                  ส.อบต.ม.6  กระผมขอเสนอกรรมการ 3 ทาน 
 

นายนรินทร  เองฉวน   ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
ประธานสภาฯ              
 

นายสุธร  ขวัญเพชร      รับรองคนท่ี 1 
ส.อบต.ม.1                  
   

นางอารม   แกวพิทักษ   รับรองคนท่ี 2 
ส.อบต.ม.5 
 

นายนรินทร  เองฉวน   มีสมาชิกทานอ่ืนจะเสนอเปนอยางอ่ืนไหมครับ ถาไมมีก็ถือวาท่ีประชุมเสนอกรรมการ  
ประธานสภาฯ             แปรญัตติ 3 ทาน  ตอไปก็ใหท่ีประชุมไดเสนอชื่อกรรมการครับ 1 คน เสนอชื่อได 1 ชื่อ  
                               พรอมผูรับรอง 2 คนครับ ขอเชิญคุณอารีครับ 
 

นางอารี  ทองนวล        ดิฉันขอเสนอ นายสุวิทย  ทองชนะ คะ 
ส.อบต.ม.6                  
 

นายโสภณ  ดําแกวหลอ  รับรอง 
ส.อบต.ม.3                   
 

นายมะเฟยะ  หมาดนุย   รับรอง 
ส.อบต.ม.4 
 

นายนรินทร  เองฉวน   ทานท่ี 2 ขอเชิญเสนอครับ  ขอเชิญคุณสุธร ครับ 
ประธานสภาฯ              
 

นายสุธร  ขวัญเพชร     กระผมขอเสนอนายโสภณ  ดําแกวหลอครับ 
ส.อบต.ม.1 
 

นางอารม  แกวพิทักษ    รับรอง 
ส.อบต.ม.5 
 

นายถนุ  เพ็ชรฤทธิ์        รับรอง 
ส.อบต.ม.6 
 

นายนรินทร  เองฉวน   ทานท่ี 2 ขอเชิญเสนอครับ  ขอเชิญคุณสุธร ครับ 
ประธานสภาฯ              
 

นายโสภณ  ดําแกวหลอ  กระผมขอเสนอ นายเชษฐ  สุวรรณสุข ครับ 
ส.อบต.ม.3 
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นายสุวิทย  ทองชนะ     รับรอง 
ส.อบต.ม.1 
 

นางอารี  ทองนวล        รับรอง 
ส.อบต.ม.6 
 

นายนรินทร  เองฉวน   มีทานใดจะเสนอชื่อเพ่ิมอีกไหมครับ  ถาไมมีก็ถือวากรรมการแปรญัตติจํานวน 3 ทาน  
ประธานสภาฯ             คือ คุณเชษฐ  สุวรรณสุข   คุณสุวิทย  ทองชนะ  และคุณโสภณ  ดําแกวหลอ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี    เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร สมาชิก ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี 
เลขานุการสภา           เลขานุการสภา  ขอหารือในท่ีประชุมคะ  ในการพิจารณาวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ  ตาม 
                              ระเบียบหลังจากลงมติรับหลักการ  ในวาระท่ี 2 ใหท่ีประชุมกําหนดวันเสนอคําแปรญัตติ   
                              ตองไมนอยกวา 24 ชั่วโมง  หลังจากท่ีมีมติรับหลักการ ขออนุญาตเสนอกําหนดเลยนะคะ   
                              วันเสนอคําแปรญัตติ เสนอเปนวันท่ี 23 สิงหาคม 2562  จนถึงเวลา 16.00 น. คะ  ถา 
                              ทานใดตองการแปรญัตติก็ขอเชิญยื่นเสนอคําแปรตอคณะกรรมการไดภายในวันท่ี 23  
                              สิงหาคม 2562 คะ  และในการประชุมสภาในวาระท่ี 2 ก็กําหนดเปนวันท่ี 30 สิงหาคม  
                              2562 นะคะ ท่ีประชุมเห็นดวยหรือไม 
 

นายนรินทร  เองฉวน    ตามท่ีฝายเลขานําเสนอวันเสนอคําแปรญัตติวันท่ี 23 สิงหาคม 2562  และประชุมสภา 
ประธานสภาฯ            วาระท่ี 2  แปรญัตติ ในวันท่ี 30 สิงหาคม 2562  เห็นดวยไหมครับ ถาไมมีทานใดมี 
                              ความเห็นก็ถือตามท่ีเลขานุการสภาเสนอครับ 
 

ท่ีประชุม                  กําหนดวันเสนอคําแปรญัตติ วันท่ี 23 สิงหาคม 2562 
 

นายนรินทร  เองฉวน    ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน 
ประธานสภาฯ                               
 

นายนรินทร  เองฉวน     ในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ ทานสมาชิกทานใดจะนําเสนอปญหาความเดือดรอน  
ประธานสภาฯ             ของชาวบานก็ขอเชิญครับ  ขอเชิญรองประทีปครับ                   
 

นายประทีป  สินธุประจิม  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รองนายก อบต.            กระผมนายประทีป  สินธุประจิม  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ผมขอหารือ 
                                กับสมาชิก  เม่ือ 2 – 3 วันท่ีแลว มีฝนตกหนักน้ําระบายไมทัน ทวมบานชาวบานในพ้ืนท่ี 
                                หมูท่ี 1  หมูท่ี 5 ซ่ึงตรงนี้จะทวมเปนประจํา เกิดปญหาน้ําทวมซํ้าซาก กอใหเกิดปญหา  
                                การรองเรียนของประชาชน ผมเองก็บอกวายายบาน  เพราะอยางของหมูท่ี 1 ปลูกบานอยู 
                                ในคลอง แตจะไปสรางท่ีอ่ืนแทนใหมก็ไมมีท่ีดิน  กระผมเองก็เม่ือวันกอนไดเซ็นตเอกสาร  
                                ท่ีดิน ม.5 ท่ีทําโฉนดชุมชน 8 ไร  เพราะท่ีดินในโฉนดชุมชน 8 ไร  ใหกับชาวบานท่ีไมมีท่ี 
                                อยูอาศัย  ใหไปใชประโยชนรวมกัน  เพ่ือแกปญหาใหกับชาวบาน 3 หลัง  ซ่ึงท่ีดินทุงเลี้ยง 
                                สัตวสามารถยกเลิกได โดยการทําประชาพิจารณแลวเสนอเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทย  
                                ขอบคุณครับ 
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นายนรินทร  เองฉวน     ขอบคุณทานรองประทีปท่ีเห็นความสําคัญของประชาชน  ปนี้เกิดข้ึน 2 ครั้งแลว  
ประธานสภาฯ             ท่ีทานรองประทีปพูดถึง  โฉนดชุมชน 8 ไร  มีบานอยูอาศัย 2 ไร พ้ืนท่ีบริเวณนั้นท้ังหมด   
                               380 ไร  มีนายทุนบุกรุกเขาไปประมาณเกือบ 300ไร  ผมเองก็พูดตลอดทางชุมชนจะใชก็                                
                               ยินดี เพ่ือแกปญหาใหกับประชาชน  ขอบคุณทานรองประทีปท่ีเห็นความสําคัญ  น้ําทวมอีก 
                               จุดของหมูท่ี5 ท่ีควนกลาง ตรงจุดนี้ ตรงจุดนี้ถามีงบประมาณในการขุดลอกคู ก็นาจะแกได 
                               นะครับ ขอเชิญทานสุวิทยครับ               
 

นายสุวิทย  ทองชนะ     เรียนทานประธานสภา คณะบริหาร สมาชิก  ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.1                กระผมนายสุวิทย  ทองชนะ  ส.อบต.ม.1  ขอเพ่ิมเติมน้ําทวมครั้งท่ีผานมามีชาวบานมาแจง  
                               อบต. มีการประชุมคณะกรรมการชวยเหลือประชาชน ซ่ึงมีทานปลัดประชุมดวย  แกปญหา  
                               2 -3 ครัวเรือน  ม.1 – 5 ตามขอเท็จจริง  ก็จะมีน้ําทวมทุกเดือน  ประมาณ 1 – 2 คํ่า  
                               เพราะน้ําทะเลหนุน  ท่ีประชุมก็พิจารณาใหครัวละ 2,500 บาท  ถาเปนอยางนี้ ก็จะตอง 
                               ใหการชวยเหลือจนไมมีท่ีสิ้นสุดนอกจากเปลี่ยนท่ีอยู  และจะหารืองบประมาณซอมหลุมบอ   
                               หมูท่ี 1 – 2  ก็มีเยอะ หนาท่ีของ อบต.จัดซ้ือยางมะตอยเพ่ือซอมหลุมบอ  
 

นายนรินทร  เองฉวน    ขอเชิญทานเชษฐ ครับ 
ประธานสภาฯ              
 

นายเชษฐ  สุวรรณสุข    เรียนทานประธานสภา คณะบริหาร สมาชิก  ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.6                 กระผมนายเชษฐ  สุวรรณสุข  ส.อบต.ม.6   ในวาระอ่ืน ๆ ผมเองมี 2 – 3 เรื่อง  เรื่อง 
                                ถนนจากการท่ีฝนตกหนักในชวงนี้ ถนนเกือบทุกสายเปนลูกรับ น้ําไหลบนถนน ท่ีเขาพลูก็ 
                                เรื่องน้ําท่ีสามแยกเขาพลู – ทุงตนตอ มีการอุดตันทางน้ํา น้ําระบายไมทันแกปญหาไดตอง 
                                ตองขุดลอกคูท้ังหมด  อีกเรื่องโครงการถนนลาดยางสายเขาพลู ผมเองก็ไดรับฟงขาวมาซ่ึง 
                                ไมคอยจะดี  พรุงนี้มีการประชุมของ อบจ.เพ่ือแกไข โครงการนี้ถาไมไดก็นาเสียดาย  
                                ฝากบริหารตามใหดวยครับ 
 

นายนรินทร  เองฉวน   ขอเชิญทานรองประทีปครับ 
ประธานสภาฯ      
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รองนายก อบต.            กระผมนายประทีป  สินธุประจิม  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก   
                                กระผมขอเรียนชี้แจงเรื่อง โครงการถนนสายเขาพลูนะครับ เกิดการผิดพลาดของชาง อบจ.            
                                ท่ีมาสํารวจ  เดิมโครงการมี 6 เมตร  แตชางออกมาสํารวจเขียนแบบไป 8 เมตร  ทางขาง 
                                ละ 1 เมตร ก็เปน 10 เมตร ก็ไมสามารถทําได กระทบตออาสินของชาวบาน ทางชาง  
                                อบต.ก็ขอแกไขแบบ รองคณะกรรมการลงมติรับรอง  และมีการแกไขสัญญา แกแบบ 
                                แปลน  ก็สามารถดําเนินการตอได  คิดวาโครงการนี้คงจะเกิด  แตจะปรับลดงบประมาณ  
                                ตกเปนเงินสะสมของ อบจ.ไป  ผมเองก็ประสานติดตามกับเจาหนาท่ีพัสดุของ อบจ.อยูครับ 
 

นายนรินทร  เองฉวน   ขอบคุณครับ ขอเชิญคุณถนุครับ 
ประธานสภาฯ      
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นายถนุ  เพ็ชรฤทธิ์        เรียนทานประธานสภา คณะบริหาร สมาชิก  ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3                 กระผมนายถนุ  เพ็ชรฤทธิ์  ส.อบต.ม.3  กระผมขอฝากเรื่องขุดลอกคูควนตุงกู  ใหดวยครับ   
                                ผมคิดวาถาไมมีการขุดคู ทอก็คงจะไมมาครับ 
 

นายนรินทร  เองฉวน    ขอเชิญทานรองประทีปครับ  
ประธานสภาฯ      
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รองนายก อบต.            กระผมนายประทีป  สินธุประจิม  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก   
                                ครับ ทอบริเวณควนตุงกู เกิดจากน้ําปาไหลหลาก  น้ําระบายไมทันทางหลวงเขามาประชุม 
                                รวมกับชาวบาน ใช ทอ 60 หรือ 80 แตถาใหทางหลวงเขามาขุดกอน  คงจะเปนไปไมได   
                                เพราะตองขนเครื่องจักรเขามา 2 ครั้ง  ขุดครั้งหนึ่งแลวตองถมอีก 
 

นายนรินทร  เองฉวน   ขอเชิญคุณโสภณ ครับ  
ประธานสภาฯ      
 

นายโสภณ  ดําแกวหลอ เรียนทานประธานสภา คณะบริหาร สมาชิก  ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3                กระผมนายโสภณ  ดําแกวหลอ ส.อบต.ม.3   กระผมขอเพ่ิมเติมทานถนุและทานรอง 
                               ประทีปครับ ผมเองก็ปวดหัว เรื่องลาสุดท่ีน้ําทวมท่ีควนตุงกู มีชาวบานบอกวามีทางหลวง 
                               เขามา ก็ไดคุยกับชาวบาน  ถาชาวบานไดซ้ือทอก็จะดําเนินการ ซ่ึงคาใชจายคาทอถาเปน  
                               ขนาด 80 ตอ 5 ลูก คาใชจายครัวละ 5,000 บาทข้ึน  ทอ 100 เมตร คาใชจายก็เปน  
                               10,000 บาท ซ่ึงดูแลวเศรษฐกิจตอนนี้นาจะยากมาก ถาใหชาวบานซ้ือทอผมอยากเสนอ  
                               วาใหทางหลวงเขามาประชุมอีกครั้ง  ก็อยากพูดคุยวาทางหลวง ขุดลอกไปกอน ถาใครซ้ือ  
                               ทอมาก็ใหดําเนินการ  ถาไมซ้ือก็ปลอยไปตามนั้น ทางหลวงมีหนาท่ีขุด ก็ใหขุดไปเลย  คนท่ี  
                               มีทอจะทําการวางทอไปเลย สวนคนท่ีไมมีทออาจจะใชแผนพ้ืนแทนก็ได  
 

นายนรินทร  เองฉวน      ขอเชิญคุณสุวิทย ครับ  
ประธานสภาฯ      
 

นายสุวิทย  ทองชนะ     เรียนทานประธานสภา คณะบริหาร สมาชิก  ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.1                กระผมนายสุวิทย  ทองชนะ  ส.อบต.ม.1  ตามท่ีทานสมาชิกหมูท่ี 3  ไดกลาวมา  หากมี 
                               การขุดคูแลวแตไมมีทอใหลงก็ตองโดนวิจารณแนนอน  ถาจะทําจริง ๆ ก็ใหทําประชา 
                               พิจารณ  เพราะหากบางบานมี 10 ลอ รถก็เขาไมไดอีก  และไฟฟาหมูท่ี 1 สายสิ้นโตะ 
                               ตอนนี้สายไฟขาด ฝากบริหารประสานดวยนะครับ 
 

นายนรินทร  เองฉวน      ขอบคุณคุณสุวิทย  ขอเชิญคุณถนุ  
ประธานสภาฯ      
 

นายถนุ  เพ็ชรฤทธิ์        เรียนทานประธานสภา คณะบริหาร สมาชิก  ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3                 กระผมนายถนุ  เพ็ชรฤทธิ์ ส.อบต.ม.3 ครับ วันกอนกระผมไดคุยกับทานรองบุญเลิศ   
                                ขอปูนเพ่ือนําไปใชถนนสายคุงค้ัง ยังขาดปูนหินทราย ไมทราบวาจะไดวันไหนครับ   
 

นายนรินทร  เองฉวน     ขอบคุณคุณถนุครับ  ขอเชิญคุณอารมครับ  
ประธานสภาฯ      



- 17 - 
 

นางอารม  แกวพิทักษ   เรียนทานประธานสภา คณะบริหาร สมาชิก  ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.5                ดิฉันนางอารม  แกวพิทักษ  ส.อบต.ม.5  ขอฝากคณะบริหาร ลงไปดูผูประกอบการบอกุง   
                               บานนายวิสิทธิ์  ใชแม็คโครลอกคู ระยะทางกวาจะไปถึงทอเปนทางโคงไปมาก ขอใหชวย 
                               ประสานเพราะทางเขาบอไมมีคูระบายน้ํา 
 

นายนรินทร  เองฉวน     ขอบคุณครับ ขอเชิญบริหารครับ 
ประธานสภา 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายก อบต.                กระผมนายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ขอบคุณสมาชิก  
                                ท่ีนําปญหามารวมกันแกไข หมูท่ี 5 น้ําทวม บานอยูในคลอง ปญหาเกิดจากเราไปอยูใน 
                                พ้ืนท่ีลุม พ้ืนท่ีปาชายเลน ฝนตกน้ําทวม จมตลอด  ตามท่ีรองประทีปไดเสนอ ขอใหอยูในท่ี 
                                โฉนดชุมชนของบางสัก 1 ประตู  ท่ีดินตรงนั้น 8 ไร ปจจุบันท่ีมีอยูหลายครัวเรือนท่ียังขาด 
                                แคลนท่ีอยูอาศัย ผมประสานกับประธานสภาองคกรชุมชนตําบลบางสัก โครงการบาน 
                                พอเพียง.....   

- ของหมูท่ี 6 เรื่องถนนหลุมบอ จะใหทานปลัดดูเรื่องงบประมาณทําเสนอ  เรื่องยาง
มะตอยไดแนนอน หาก อบต.ไมมีงบประมาณผมจะใชงบสวนตัวสํารองไปกอน 
แลวคอยทําเบิก ผมเองก็ไมไดนิ่งนอนใจนะครับ       

- ของหมูท่ี 3 เรื่องคูระบายน้ํา ผมกับคุณโสภณไดคุยกับ ผอ.ฝายชาง...... และ            
นายกกิจ ไปหารือ รองประทีปเสนอแลววาใครไมมีกําลังซ้ือทอใหยกมือ  แตไมมี
ใครยกมือ พอขุดจริง ๆ ไมมีเงินซ้ือทอ ผมคิดตามท่ีคุณสุวิทยบอก  ตองจัดประชุม
ใหเซ็นตยินยอมกอนแลว ถาชาวบานทุกคนเซ็นตยินยอมผมยินดีประสานทางหลวง
ให  หากไมอยางนั้นมีปญหาอีกแนนอน คนเดียวทําไมได 

- ของหมูท่ี 3 คุณถนุ ขอปูน หิน  ซอมแซมหลุมบอ เราตั้งงบประมาณไว ฝากปลัดดู
ให จํานวนประมาณเทาไหร ตัดงบประมาณของหมูท่ี 3 ไปนิดนึง ใหปลัดดู
งบประมาณให 

- ของหมูท่ี 5 คุณอารม  ทอท่ีบอกุง ในสวนของทางระบายน้ําดําเนินการแลว แต
วางทอไมตรงจุด เดี๋ยวจะใหทานรองประทีปเขาไปดู ประสานกับเจาของบอกุงอีก
ครั้ง 

- ของหมูท่ี 6 คุณเชษฐ จริง ๆ แลว เรื่องถนนเสนนั้นงบประมาณ ประมาณ 10 
ลาน  เรื่องงบประมาณมีการฟนราคากัน  เม่ืองบเหลือก็จะทําสายอ่ืนอีก  ชาง 
อบจ. ทําถนนกวาง 8 เมตร จริงแลว 6 เมตร เราไมอยากใหโครงการนี้ตองตกไป  
พรุงนี้ผมก็จะไปติดตามเพ่ือใหโครงการนี้สามารถดําเนินการไปได  ผมจะทําหนาท่ี
ใหดีท่ีสุด  ขอบคุณครับ 
 

นายนรินทร  เองฉวน      ขอบคุณทานนายกครับ ขอเชิญทานปลัด   
ประธานสภา 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ปลัด อบต.                   ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี  ปลัด อบต. ขออนุญาตชี้แจง การทําสะพานของหมูท่ี 3   
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                                อยูในเขตปาและพ้ืนท่ี 2 ตําบล ฝงหนึ่งตําบลไมฝาด ฝงหนึ่งติดกับตําบลบางสักจะใช 
                                งบประมาณของ อบต.ไมได  จะใชเปนงบการซอมแซมไป  เปลี่ยนเปนปูนทราย   
                                เสาไฟเราก็ขอมาใหแลว  ขอความรวมมือใหทุกคนชวยกัน  ปูนเราก็ประสานทา 
                                เทียบเรือนาเกลือ เพ่ือท่ีจะไดปูนท่ีถูกกวา ราคากระสอบละ 40 บาท  นาจะใชประมาณ  
                                40 กวากระสอบ  ก็ขอชี้แจงแคนี้คะ 
 

นายนรินทร  เองฉวน     ขอบคุณทานปลัดนะครับ  ไมทราบวา สมาชิกทานใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม ถาไมมี  
ประธานสภา               ก็ขอปดการประชุมนะครับ ขอบคุณครับ 
   

ปดประชุมเวลา   12 .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 30 สิงหาคม 2562 
 

    ลงชื่อ         ผูตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสวาสดิ์  สะหมาด) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
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