
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑3.3๐ น. 

  เม่ือถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาฯ ไดตรวจสอบสมาชิกผูเขาประชุมจํานวน 12 ทาน ครบองค

ประชุม ไดเชิญประธานสภาฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ไดกลาวสวัสดีสมาชิก ฯ ผูเขารวมประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบ

ประธานสภาฯ   วาระ  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ประธานไดแจงขออภัยตอท่ีประชุม ในการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแลวไมสามารถเขา

รวมได เนื่องจากปวย ตองเขารักษาตัวท่ีโรงพยาบาล 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ครับ ขอเชิญทางฝายเลขานุการสภาฯ ครับ   ประธานสภาฯ 

   

วิไล เกื้อมณี   เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิก คณะผูบริหาร รายงานการ

(เลขานุการ)   ประชุมท่ีนําเสนอตอท่ีประชุมให การรับรอง มีอยูดวยกัน 2 ครั้ง คือ เปนการประชุม 

สภาสมัยสามัญสมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประชุมเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 รายงานการ

ประชุมมีอยูดวยกันท้ังหมด 7 หนา มีผูเขาประชุม จํานวน 10 ทาน ลาประชุม 2 ทาน

และมีคณะผูบริหารและพนักงาน อบต. เขารวมประชุม เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.และ

ทางเลขานุการสภาฯ ก็ไดนําเรียนเสนอรายงานการประชุมตอท่ีประชุม และการ

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 ประชุม 

12 ทาน มีรายละเอียด 18 หนา  รายละเอียดก็ตามเอกสารท่ีสงไปใหแลวนะคะ

หากสมาชิกทานใด จะแกไขก็สามารถนําเสนอตอท่ีประชุมไดคะ 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ครับ รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม

ประธานสภาฯ   2562  และ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 19  

สิงหาคม 2562 ตามท่ีฝายเลขาฯ ไดสรุปเขาท่ีประชุม มีสมาชิกทานใดตองการเสนอแกไข  

ก็ขอเชิญนะครับ ถาไมมีทานใดขอแกไขกระผมก็ถือวาท่ีประชุมใหการรับรองนะครับ 

ท่ีประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2562 ครั้งท่ี 2 
                                          และสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทูถาม 

    -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  4.1 พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ 

ในระเบียบวาระนี้เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว ท่ีประชุมไดแตงตั้ง

คณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 3 ทาน มีทานเชษฐ  สุวรรณสุข ทานสุวิทย  ทองชนะ



ทานโสภณ  ดําแกวหลอ ซ่ึงคณะกรรมการก็ไดมีการประชุมพิจารณารางขอบัญญัติฯ

เสร็จเปนท่ีเรียบรอย และไดสงรายงานใหกับสภาฯ แลว รายละเอียดผมขอเชิญ

ประธานกรรมการแปรญัตติครับ 

นายเชษฐ  สุวรรณสุข เรียนทานประธานสภาฯ คณะผูบริหาร กระผมนายเชษฐ  สุวรรณสุขประธานคณะ 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กรรมการแปรญัตติ ไดประชุมคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 เพ่ือ

พิจารณารายละเอียดแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

2563 ขอนําเสนอรายละเอียดตอท่ีประชุมดังนี้ครับ และไดนําเสนอบันทึก

คณะกรรมการ 

  บันทึกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  

  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก ไดกําหนดเสนอคําแปรญัตติ 

ในวันท่ี 23 สิงหาคม 2562 ปรากฏวา ไมมีสมาชิกหรือคณะผูบริหาร ยื่นเสนอคํา

แปรญัตติแตอยางใด และคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ไดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณารายละเอียดรางขอบัญญัติฯ โดยมี

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัด อบต. เขารวมประชุม และท่ีประชุมรวมกัน

พิจารณารายละเอียดรางขอบัญญัติ ปรากฏผลดังนี้ 

  1. ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เสนอปรับลดงบประมาณโครงการรั้ว

กําแพง อบต. งบประมาณตั้งไว 850,000 บาท ขอปรับลดเหลือ 620,000 บาท

เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไวคอนขางสูง ท่ีประชุมพิจารณารวมกันแลวมีมติ

เห็นชอบในการปรับลด 

  2. คณะผูบริหารและปลัด อบต. เสนอใหมีการนํางบประมาณท่ีปรับลด 

ขอตั้งจายเปนงบประมาณใหม เนื่องจากคาครุภัณฑท่ีแตละกอง/สวน เสนอตั้ง

งบประมาณในป 2563 ยังไมมีโครงการ เนื่องจากงบประมาณท่ีจะตั้งจายไม

เพียงพอ จึงขอตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้ 

  1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

  งบลงทุน  

  คาครุภัณฑ 

 - ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน  

 - คาจัดซ้ือโตะทํางาน ระดับ 3 – 6 จํานวน 2 ตัว  ตั้งไว 7,800 บาท 

 - คาจัดซ้ือตูล็อคเกอร 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู        ตั้งไว 3,900 บาท

 - คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร 40 ชอง จํานวน 1 ตู ตั้งไว 4,900 บาท 

 - คาจัดซ้ือตูเหล็ก 2 บานเปด จํานวน 1 ตู           ตั้งไว 5 ,500 บาท 

  

 

 



 ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  

 - คาจัดซ้ือตูเย็นขนาดไมต่ํากวา 5 คิว จํานวน 1 ตู ตั้งไว 6 ,500 บาท 

- คาจัดซ้ือคูลเลอรตมน้ําแสตนเลสขนาดความจุ 14 ลิตร ตั้งไว 

11,000บาท 

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 - คาจัดทํารูปเฉลิมพระเกียรติ ร. 10           ตั้งไว 80 ,000 บาท 

 งานบริหารงานคลัง 

 คาครุภัณฑ 

 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

 - คาจัดซ้ือตูเหล็ก 2 บานเปด จํานวน 2 ตู    ตั้งไว 11 ,000 บาท 

 - คาจัดซ้ือเหล็ก 20 ชอง จํานวน 2 ตู       ตั้งไว 7,000 บาท 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 20,000 บาท 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 - คาชดเชยสัญญาแบบปรับสัญญาได ( K)       ตั้งไว 54,100 บาท 

   ท่ีประชุมไดพิจารณารวมกันมีมติเห็นชอบใหตั้งจายเปนรายการใหมตามท่ี

คณะผูบริหารเสนอ ขอบคุณครับ 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ขอบคุณครับ ครับในวาระท่ี 2 ทานสมาชิกทานใดจะสอบถามการแปรญัตติตามท่ี

ประธานสภาฯ   ทานประธานกรรมการแปรญัตตินําเสนอรายงานการแปรญัตติ มีการปรับลด 

งบประมาณโครงการกอสรางรั้วกําแพง อบต. ลงเหลือ 620,000 บาท และมีการ

เพ่ิมเติมรายจาย ตั้งจายเปนรายการใหม โดยคณะผูบริหาร มีทานใดจะสอบถามก็

ขอเชิญครับ ถาไมมีกระผมก็จะขอมติในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ ในวาระท่ี 2 ข้ัน

แปรญัตติ สมาชิกทานใดเห็นชอบกับการแปรญัตติของคณะกรรมการและการ

เสนอของคณะบริหาร โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบ 11 ทาน งดออกเสียง 1 ทาน (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม 
 

5.1 พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณพ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ 

 

 

 

 



นายสวาสดิ์  สะหมาด  สําหรับในการพิจารณาในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ ในวาระนี้จะไมมีการอภิปรายโดย

ประธานสภาฯ   กระผมก็จะขอมติตอท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณ 

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม   มีมติใหความเห็นชอบ     จํานวน 11 ทาน 

 งดออกเสียง       จํานวน 1 ทาน ประธานสภาฯ 

 ไมใหความเห็นชอบ  จํานวน 0 ทาน 

5.2 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

งบลงทุน 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ครับ ในวาระท่ี 5.2 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

ประธานสภาฯ   พ.ศ. 2562 ขอเชิญคณะบริหารครับ 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก กระผม นายประภาส  ทิพยอรรถ นายก  

นายก อบต. องคการบริหารสวนตําบลบางสักตามระเบียบวาระท่ี 5.2 พิจารณาอนุมัติโอน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ในสวนของป 62 

มีเงินเหลืออยู และมีครุภัณฑบางรายชํารุดเนื่องจากไดใชงานเปนเวลานานแลว 

อยางเชน แอรสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงจําเปนตองใชในการทํางาน จึง

นําเสนอเพ่ือใหสภาฯ พิจารณาอนุมัติรายละเอียดใหทางเจาหนาท่ีงบประมาณ

ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ขอบคุณทานนายกครับ ขอเชิญทานปลัดครับ   ประธาน

สภาฯ    

วิไล เกื้อมณี   เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร ตามท่ีไดตั้ง

(เลขานุการ)   งบประมาณรายจายประจําป 2562 ไวตามหนาแผนงาน 1 งาน และหมวดรายจายตางๆ 

ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกเดือนกวาก็จะสิ้นปงบประมาณแลว และทางเจาหนาท่ี

งบประมาณก็ไดตรวจสอบงบประมาณท่ีตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณฯ มีบาง

รายการเงินเหลืออยูและขณะนี้ก็มีรายงานครุภัณฑจําเปนตองใชงานเกิดการชํารุด 

ซ่ึงตรวจสอบแลวถาจะซอมคาใชจายก็สูง และตรวจสอบงบประมาณแลวมี

เพียงพอสามารถท่ีโอนมาซ้ือใหมได ก็เลยเสนอใหสภาพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 และแกไขเพ่ิมเติม

จนถึงปจจุบัน หมวด 3 ขอ 27 การโอนงบประมาณในงบลงทุน คาครุภัณฑเปน

อํานาจอนุมัติของสภาฯ ก็ขอเสนอรายละเอียดดังนี้ 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป ขออนุมัติโอนงบประมาณจัดซ้ือ

จอคอมพิวเตอร ขนาด 19 นิ้ว 1 จอ งบประมาณ 2,800 บาท เนื่องจากจอคอม 

 

 

 



ชํารุดใชงานไมได โดยโอนลดจากเงินเดือนพนักงาน งานบริหารท่ัวไป จํานวน 

2,800 บาท 

2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป ขออนุมัติโอนงบประมาณจัดซ้ือ

เครื่องพิมพเลเซอร LED ขาวดํา 1 เครื่อง งบประมาณ 2 ,600 บาท โดยโอนลด

จากเงินเดือนพนักงาน งานบริหารท่ัวไป จํานวน 2 ,600 บาท เนื่องจากยังไมมี

เครื่องพิมพ 

3. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป ขออนุมัติโอนงบประมาณจัดซ้ือโตะ

คอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ี จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 3 ,050 บาท โดยโอนลดจาก

เงินเดือนพนักงาน งานบริหารท่ัวไป จํานวน 3,050 บาท 

4. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง ขออนุมัติโอนงบประมาณคา

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลแบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง 

งบประมาณ 22 ,000 บาท โดยโอนลดจากรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธี

การ งานบริหารงานท่ัวไป จํานวน 22 ,000 บาท เนื่องจากเครื่องคอมท่ีใชชํารุด

ซอมไมไดและจําเปนตองใชงาน 

5. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง ขออนุมัติโอนงบประมาณคา

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง 

 ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง งบประมาณ 28,600 บาท โอนลดจาก 

- เงินเดือนพนักงาน งานบริหารท่ัวไป 5,000 บาท 

- เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน งานบริหารท่ัวไป 17,200 บาท 

- เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง งานบริหารท่ัวไป 6,400 บาท 

 ขนาด 32 ,000 บีทียู 1 เครื่อง งบประมาณ 42,300 บาท โอนลดจาก 

-เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง งานบริหารท่ัวไป 3,000 บาท 

- โครงการประชุมประชาคมและ อบต. เคลื่อนท่ี งานบริหารท่ัวไป 4,000 บาท 

- คาครุภัณฑสํานักงาน งานบริหารท่ัวไป 2,100 บาท 

- เงินเดือนพนักงาน งานบริหารงานคลัง 33,200 บาท 

6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ

การโยธา ขออนุมัติโอนงบประมาณจัดซ้ือครุภัณฑสํารวจ เพ่ือเตรียมความพรอมใน

การจัดทําสํารวจงบประมาณในป 2564 ขออนุมัติจัดซ้ือกลองจัดมุม งบประมาณ 

110,000 บาท จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ โอนลดจาก 

- เงินเดือนพนักงาน งานบริหารงานคลัง 50,000 บาท 

- เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน งานบริหารงานคลัง 19,800 บาท 

- เงินประจําตําแหนง งานบริหารงานคลัง 4,700 บาท 

- คาตอบแทนพนักงานจาง งานบริหารงานคลัง 6,300 บาท 

 

 

 



- คาเชาบาน งานบริหารงานคลัง 24,000 บาท 

- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร งานบริหารงานคลัง 5,200 บาท 

7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ

การโยธา ขออนุมัติโอนงบประมาณ คาจัดซ้ือกลองจัดระดับ งบประมาณ 34,000 บาท 

โดยโอนลดจาก 

- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร งานบริหารงานคลัง 4,100 บาท 

- คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล งานบริหารงานคลัง 3,300 บาท 

- คาใชจายในการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลตางๆ 5,000 บาท 

- คาวัสดุเครื่องดับเพลิง งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย3,000 บาท 

- คาตอบแทนพนักงานจาง งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 18,600 บาท 

8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ

การโยธา ขออนุมัติจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network

สําหรับกระดาษขนาด A3 งบประมาณ 54 ,000 บาท เพราะตองใชคูกับการ

จัดซ้ือกลองจัดมุมและกลองจัดระดับ โดยโอนลดจาก 

- คาตอบแทนพนักงานจาง แผนงานการศึกษา 26,400 บาท 

- เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง แผนงานการศึกษา 3,000 บาท 

- โครงการจัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แผนงานการศึกษา 8,000 บาท 

- โครงการสนับสนุนการตรวจลาดตระเวนยามวิกาล แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 6,000 บาท 

- โครงการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5,600 บาท 

- โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 5,000 บาท 

 การขออนุมัติโอนครั้งนี้ไดตรวจสอบงบประมาณแลวมีเพียงพอสามารถ

โอนไดตามระเบียบ ขออนุญาตนําเสนอการโอนงบประมาณแคนี้คะ 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ขอบคุณทานปลัดครับ ท่ีนําเสนอการขออนุมัติโอนงบประมาณ มีสมาชิกทานใดจะ

ประธานสภาฯ   สอบถาม ขอเชิญนะครับ ในระเบียบวาระท่ี 5.2 รายละเอียดก็อยูในมือของทาน 

สมาชิกแลว ขอเชิญทานเชษฐ  สุวรรณสุข ครับ 

นายเชษฐ  สุวรรณสุข  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกและคณะบริหาร กระผมนายเชษฐ  สุวรรณ

สุขส.อบต. ม.6   สมาชิกสภาหมูท่ี 6 ในระเบียบวาระท่ี 5.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กระผมเห็นดวยถาไมมีผลกระทบตอคาใชจายอ่ืนครับ เพราะตามท่ีทานปลัดชี้แจง 

ไดตั้งไวเพ่ือจายเปนคาใชจายในการทํางาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว แตถาไมมีผล

กับรายการอ่ืนๆ แตก็ขอฝากเรื่องการใชจายงบประมาณใหเกิดความคุมคาและเปน

ประโยชนใหมากท่ีสุด ผมเห็นดวยครับ 

 

 



นายสวาสดิ์  สะหมาด  ขอบคุณทานเชษฐครับ ทานอ่ืนขอเชิญครับ ถาไมมีกระผมก็จะขอมติในระเบียบวาระ

ประธานสภาฯ   ท่ี 5.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน 

สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม   มีมติอนุมัติ  จํานวน 11 ทาน 

 ไมอนุมัติ  จํานวน  0 ทาน 

 งดออกเสียง จํานวน 1 ทาน ประธานสภาฯ 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  5.3 ขออนุมัติกันเงินไวเบิกในปถัดไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การ

ประธานสภาฯ   รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 หมวด 

5ขอ 59 จํานวน 3 โครงการ 

- โครงการจัดซ้ือรถขยะ งบประมาณ 950,000 บาท 

- โครงการกอสรางกําแพงก้ันตลิ่งพังบริเวณอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 6 

งบประมาณ 1,152,000 บาท 

- โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา ทอ อางน้ํา (ตลอดสาย) หมูท่ี 3 

งบประมาณ 750,000 บาทขอเชิญคณะบริหารครับ 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก เนื่องจากโครงการท่ีตั้งจายในขอบัญญัติงบ  

นายก อบต.   ประมาณรายจายประจําป มี 3 โครงการ คือ โครงการจัดซ้ือรถขยะ โครงการนี้ได 

ตั้งงบประมาณในป 2561 ไดขออนุมัติกันเงินไวแลว และตอนนี้อยูในชวงของการ

จัดซ้ือจึงไมสามารถกอหนี้ไดทันในเดือนกันยายนนี้ จึงขออนุมัติขยายและการ

เบิกจายออกไปอีก 1 ป งบประมาณ 950 ,000 บาท อีก 2 โครงการคือ 

โครงการกอสรางกําแพงก้ันตลิ่งพังบริเวณอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 6 โครงการนี้

มีการแกไขแบบแปลน และมีการโอนงบประมาณเพ่ิมเติมเม่ือเดือนท่ีผานมา ก็ไม

สามารถกอหนี้ผูกพันไดทันในเดือนกันยายน จึงขออนุมัติกันเงินเพ่ือจายในปถัดไป

อีก 1 ป งบประมาณ 1,152,000 บาท สวนโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา 

ทอ อางน้ํา (ตลอดสาย) หมูท่ี 3ก็ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันในเดือนกันยายนนี้ 

จึงขออนุมัติกันเงินไวเบิกในปถัดไปอีก 1 ป งบประมาณ 750 ,000 บาท ครับ 

ขอบคุณครับ 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ครับ เนื่องจากโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายไมสามารถกอหนี้ได

ประธานสภาฯ   ในเดือนกันยายน จึงขออนุมัติกันเงินไวเบิกในปถัดไปจํานวน 3 โครงการ มีทาน 

สมาชิกจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ ถาไมมีกระผมจะขอมติตอท่ีประชุม ตาม

ระเบียบวาระท่ี 5.3ขออนุมัติกันเงินไวเบิกในปถัดไป ตามระเบียบ 

 



กระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงินและการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 หมวด 5 ขอ 59 จํานวน 3 โครงการ สมาชิกทานใด

อนุมัติใหกันเงินโปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติใหกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การ

เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2558 

หมวด 5 ขอ 59 จํานวน 3 โครงการ โครงการจัดซ้ือรถขยะ งบประมาณ 

950,000 บาท โครงการกอสรางกําแพงกั้นตล่ิงพัง หมูท่ี 6 งบประมาณ 

1,152,000 บาท โครงการปรับปรุงประปาภูเขา ทอ อางเก็บน้ํา หมูท่ี 3 

งบประมาณ 750,000 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ครับ ในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญทานพิเชษฐ ครับ   

ประธานสภาฯ    

นายพิเชษฐอัตกลับ  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก คณะบริหาร กระผมนายพิเชษฐอัตกลับ  ส.

อบต. ม.2   สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 กระผมมีเรื่องฝาก 2 – 3 เรื่องครับ ผมสอบถามเรื่องไฟสอง 

สวางริมทางดําเนินการถึงไหนแลว 2 เรื่องถนนทอระบายน้ําซอยปาแกบริเวณจุดท่ี

เกิดปญหาเลยหอถังประปาประมาณ 200 เมตร ชวงลางน้ําเซาะเกือบจะขาดแลว 

ฝากบริหาร 3 เรื่องซอมถนน ตอนนี้ถนนเปนหลุมเปนบอมาก ชาวบานเกือบจะใช

สัญจรไมได บนถนนเปนคูแลว เพราะไมมีคู ฝากทางบริหารดวยครับ 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ขอบคุณทานพิเชษฐ ไดฝาก 3 เรื่อง ขอเชิญทานเชษฐครับ    

ประธานสภาฯ 

นายเชษฐ  สุวรรณสุข  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก คณะบริหาร กระผมนายเชษฐ  สุวรรณสุขส.

อบต. ม.6   สมาชิกสภาหมูท่ี 6 ผมมีเรื่องฝากถึงคณะบริหาร 1. ขอบคุณทานนายกโครงการถนน

    สายบางสัก – เขาพลู ตอนนี้ก็สรุปวาไดทําเรียบรอยแลวก็เปนเรื่องท่ีดีของหมูบาน ซ่ึง 

ถนนสายนั้นเปนสายหลักของหมูท่ี 6 ขอบคุณทางบริหารท่ีไดนําโครงการเขามา

เพ่ือพัฒนาหมูบาน ผมเองในนามของชาวบานก็ยินดีดวย 2. ในขณะนี้ฝนตกเยอะ

ปญหาก็มีการคุยมาตลอด แตไมรูจะทําอยางไร ปญหาท่ีตามมาก็เรื่องถนน เพราะ

เปนปญหาเฉพาะหนา การถมดินเม่ือถมไปแลวถาฝนตกลงมานี่ก็ไหลลงขางทาง

หมด เพราะไมมีคู น้ําไหลบนถนน ตอไปหนาจะแกปญหาระยะยาว เรื่องถนนควร 

 

 

 



ขุดคูเลยไมตองแกปญหากันบอยครั้ง ถาไมทําอยางนั้นก็แกกันไมจบ ในเม่ือมีฝนตก

แตละครั้งก็พาดินท่ีถมไปทุกครั้งเลย ก็ขอฝากไวในการแกปญหาครับ 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ขอบคุณทานเชษฐครับ ฝากไปยังบริหาร 2 เรื่อง ขอเชิญทานอ่ืนครับ ถาไมมีขอเชิญ

ประธานสภาฯ   คณะบริหารครับ 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก กระผม นายประภาส  ทิพยอรรถ นายก  

นายก อบต. องคการบริหารสวนตําบลบางสักตามระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ก็มีสมาชิก

นําเสนอปญหาในพ้ืนท่ีดังนี้ หมูท่ี 2 ทาน พิเชษฐ ฝากเรื่องไฟสองขางทางถนน 

ตอนนี้อยูระหวางดําเนินการจัดซ้ือวัสดุแลว แตติดปญหาเรื่องฝนตก ถาฝนหยุดตกก็

สามารถดําเนินการได ดานการซอมหลุมบอ ใหสมาชิกสํารวจสงใหกองชาง และได

ประมาณราคาแลวท้ัง 6 หมูบาน งบประมาณท่ีซอมท้ังหมด 400,000 กวาบาท 

แตตอนนี้ยังไมมีการทําสัญญา เพราะฝนตก ฝายบริหารเองก็ไมนิ่งนอนใจ

แกปญหาใหกับประชาชนท้ัง 6 หมูบาน แตตองรอใหฝนหยุดตก สวนของทาน

เชษฐ ขอบคุณ ผมเองก็ดีใจ ม.2 – ม.6 ถนนท่ีผานมาของบนายกก็จะแกปญหาไป

กอนหลังจากนั้นก็พาทานเขาไปดู ทานก็ไดแจงเจาหนาท่ีแกปญหาไปกอน 

หลังจากนั้นก็ไดมีการของบตอ ไดงบมาสิบกวาลาน ตอนนี้แบบถนนกวาง 8 เมตร 

ซ่ึงไมสามารถทําได ก็มีการประชุมแกไขแบบเปนถนนกวาง 6 เมตร ก็มีการตัดลด

งบประมาณตามความเปนจริง งบประมาณก็เหลือไมถึงสิบลานบาท เปนการทํา

ถนนลาดยางพาราตลอดสาย ตอนนี้ก็ทําสัญญาแลว และอยูระหวางการดําเนินการ 

ผมเองก็ดีใจท่ีตําบลบางสักไดงบประมาณมาหลายลาน ขอบคุณสมาชิกทุกหมูบาน

ท่ีนําปญหาเหลานี้มาแก ถนนหลุมบอ ผมเองไดชี้แจงไปแลว เรื่องขุดคูน้ําทวมถนน 

ชวงนี้มีปญหา เชน เรื่องการขายไมยาง การเอาไมยางเขาออก ก็มีการถมคูดวย 

ฝากสมาชิกชวยดูดวยครับ ถามีการขายไม ถามีการถมคู ฝากแจงใหผูรับซ้ือชวยขุด

คูใหดวย หลังจากทําไมยางเสร็จ สวนการขุดคูในครั้งนี้ก็มีบางจุด มีหมูท่ี 5 หมูท่ี 6 

หมูท่ี 4 สวนท่ีดําเนินการไปกอนหนานี้ก็มีการชื่นชม ผมเองก็จะดําเนินการตอไป 

กระผมก็นําเรียนตอสมาชิก ทอระบายน้ําของหมู 2 ผมใหรองประทีปชี้แจงครับ 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ขอเชิญรองประทีปครับ      ประธาน

สภาฯ    

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิก กระผมนายประทีป  สินธุประจิม  

รองนายก อบต. รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก สําหรับเรื่องปญหาทอระบายน้ําท่ีชํารุด

ตามท่ีไดลงสํารวจทุกหมูบาน มีหมู 2 เลยหอถัง ตอนนี้เปน 2 จุด และสายเขาพลู 

2 จุด แพรกนุยบานนางเพ็ญ หมู 5 บานนายวิศิษฐ หมู 4 พลุยาวทางเขาทาขยง 

หมู 3 หวยชองซอง หมู 1 ซอย 8 บริเวณบานนายณรงค หมู 6 สวนโกหงะ ตรงนี้ 

 



ทําการขุดเปดทางน้ํา ตอนนี้สํารวจมาครบทุกหมูแลว งบประมาณสี่แสนกวาบาท 

อยากเรียนสมาชิกวา หนังสือแจงสํารวจซอมถนนอยากใหแนบภาพถายและใหมี

รายชื่อของชาวบานท่ีใชเสนทางเซ็นชื่อความเดือดรอนเพ่ือประกอบในการ

ดําเนินการดวยครับ เพ่ือใหเจาหนาท่ีไดใชประกอบในการทําเอกสารประกอบการ

จัดซ้ือจัดจาง เพราะงบประมาณมากครับ 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ขอบคุณรองนายกฯ มีสมาชิกทานใดจะนําเสนอปญหาในหมูบานอีกขอเชิญนะครับ 

ประธานสภาฯ   ท่ีจะฝากบริหารดําเนินการ ทุกเรื่องก็สามารถนํามาเสนอในท่ีประชุมไดครับ ขอเชิญ 

ทานนายกครับ 

นายประภาส  ทิพยอรรถ ครับ ขออนุญาตแจงท่ีประชุมครับ วันท่ี 2 เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชนไดโอนยายมา 1 คน 

นายก อบต. จากอบต. สุโสะ มีคณะมาสงดวย ถาสมาชิกไมมีภารกิจใดก็ขอเชิญรวมตอนรับนะ

ครับ และชวงนี้เปนชวงของการแขงขันกีฬาฟุตบอลลอยกระทง ทางอบต. ลิบงก็

ขอใชสนามมาเพ่ือคัดนักกีฬา ผมเองก็ไดอนุญาตใหใชไป 2 วัน ทานนายกลิบงก็ได

เขามาดูดวยวันนี้ ครับในการทํางานผมเองก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีตั้งใจ

ทํางานเพ่ือประชาชน สมัยนี้ก็พิเศษกวาสมัยอ่ืนตออายุมา 6 ปแลว ผมขอชื่นชม

สมาชิกท่ีชวยกันทํางาน นําเรื่องปญหาตางๆ มานําเสนอเพ่ือแกปญหาใหกับพ่ีนอง 

คาใชจายงบประมาณเราก็จายใหคุมคา และเปนประโยชนใหมากท่ีสุด ของบางสัก

ขอชื่นชมสมาชิกท่ีชวยกันในทุกดาน บางสักพ้ืนท่ีกวาง ประชาชนอยูกระจัด

กระจาย อาชีพเกษตรกร คาภาษีเก็บไดนอย ผมเองก็ตองประสานหนวยงาน

ภายนอกเพ่ือหางบประมาณมาแกปญหาใหกับประชาชน ตองขอขอบคุณสมาชิก

อีกครั้งท่ีใหความรวมมือเปนอยางดีตลอดมาครับ 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ขอบคุณทานนายก ขอเชิญทานเชษฐครับ    

 ประธานสภาฯ    

นายเชษฐ  สุวรรณสุข  กระผมขอเพ่ิมเติมจากทานนายกครับเรื่องของกีฬา ฝากสมาชิกดวยตามท่ีผม

เปนส.อบต. ม.6   ประธานศูนยพัฒนากีฬา วันกอนก็ไดเตรียมการ มีการประชุม การสงนักกีฬาเขา

    รวมงานฟุตบอลประเพณีลอยกระทงคัพสรุปวามีการจัดสง 2 ทีม เยาวชนกับประชาชน 

ผูรับผิดชอบก็มีผมเอง คุณสุวิทย คุณสุธรณ ก็ไดเขามารวมกันจัดทําทีม โดยทีม

ประชาชนมีผมเองกับสุวิทย ประมวล และคุณวิชัย เจาหนาท่ีกีฬา เปนผูรับผิดชอบ

ทีม สวนเยาวชนมีประทีป ชนะ และผมเองกับคุณสุวิทยเปนผูรับผิดชอบครับ 

ขอบคุณบริหารท่ีใหการสนับสนุน ตอนนี้จะมีเสื้อฝกซอมใหกับเด็กในแตละวัน 

ตอนนี้มีผูมาซอมกันวันละประมาณ 30 คน มีทุกหมูบานยกเวนหมูท่ี 5 ถาทานใด

วางก็ขอเชิญรวมเปนกําลังใจ ฝากทานนายกในครั้งตอไป ถามีการขอใชสนามควร 

 

 



จะแจงกอน 15 วัน เพราะสนามแฉะมาก สําหรับพิธีเปดฟุตบอลลอยกระทง วันท่ี 

8 ตุลาคม 2562 ครับ 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ขอบคุณทานเชษฐครับ เรื่องกีฬาฟุตบอล ลอยกระทงฝากสมาชิกเปนกําลังใจใหกับ

ประธานสภาฯ   นักกีฬาครับ ขอเชิญทานอ่ืน ถาไมมีก็ถือวาไดเวลาสมควร ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน 

ท่ีไดเสียสละเวลามาเพ่ือรวมประชุมเสนอปญหาความเดือนรอนใหกับประชาชนใน

พ้ืนท่ี กระผมขอปดการประชุมครับ 

ปดประชุมเวลา  ๑5.00  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 11 ธันวาคม 2562 
 

  ลงชื่อ ผูตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสวาสดิ์  สะหมาด)  
  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 
 
 

 

 

 

 

 


