
 
วาระการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  2559 
วันอังคารที่  11  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลบางเสาธง ชั้น 3 
********************************* 

วาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   - ไม่มี - 

วาระท่ี 2 เรื่อง รับรองการรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจาการประชุมที่ผ่านมา 
 - ไม่มี- 

วาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 4.1  เรื่อง ขออนุมัติแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
 4.2  เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดตั้ง

ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย (MOU) 
 4.3  เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและผลิตกระแสไฟฟ้า

โดยใช้ขยะ 
 4.4  เรื่อง ขออนุมัติท ากิจการนอกเขต 
 4.5  เรื่อง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ง

ปีงบประมาณ 
 4.6  เรื่อง ขออนุมัติท าสัญญาเช่าที่ดินเกินกว่า 3 ปี 

วาระท่ี 5 เรื่อง เรื่องอ่ืนๆ  
 
 
 
 

 

 

 

 



ประธานสภา 

วาระการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559 
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ชั้น 3 

********************************* 

วาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   -ไม่มี- 

 วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 ประจ าปี 2559 
    เมื่อวันจันทร์ที่ 15  สิงหาคม 2559 

นายณรงค์  พูนสิน ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
ประธานสภา ฯ  2559  เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ว่ามีข้อความใดต้องการ 
   แก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ........(ไม่มี)........... 

ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านผู้ใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2559  เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 
2559 

 นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 
ประธานสภาฯ  ประจ าปี พ.ศ.2559 เมื่อวันวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2559  

    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรรับรอง ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  ........................................................................... 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประธานสภาฯ  ประจ าปี พ.ศ.2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2559 มีสมาชิกสภาฯ                    
   ท่านใด มีความเห็นไม่รับรอง ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  ............................................................................. 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุป วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2559 เมื่อวันวันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 โดยมีมติ
   ที่ประชุม ดังนี้ 

   รับรอง   ............... เสียง 
   ไม่รับรอง  .............. เสียง 
   งดออกเสียง   3    เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ ,เลขานุการสภาฯ) 
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วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจาการประชุมที่ผ่านมา 
 - ไม่มี- 

วาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
 4.1 เรื่อง ขออนุมัติแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม  
 ฉบับท่ี 1  

นายณรงค์ พูนสิน เรียนเชิญ ปลัดอบต./รองปลัด อบต.  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

ปลัด อบต./รองปลัด      ................................................................................... 

นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
ประธานสภา ฯ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 22 การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง        
   แผนพัฒนาสามปี ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนา        
   สามปีที่ เ พ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ               
   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือ        
   เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
   (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่ เ พ่ิมเติมหรือ                
   เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
   ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามป ี
   ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความ           
   เห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

ตามที่............................................. ชี้แจงรายละเอียด และขอให้ที่ประชุม
พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1    
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือไม่  .........(ไม่มี).........   

 ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปี  
 (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 บางเสาธง  

นายณรงค์  พูนสิน ตามที่ท่าน... .......... ......... .......... .......... ......... ...... ชี้แจงรายละเอียด         
ประธานสภาฯ  มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ ........(ไม่มี).......... 
 ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม หากสมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติแผนพัฒนาสามปี     

(พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบล    
บางเสาธง ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  ........................................................................ 
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นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.1 เรื่อง การอนุมัติแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ ขอให้สมาชิกสภาฯ                  
   ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  ...................................................................... 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวาระท่ี 4.1 เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี 
ประธานสภาฯ  (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 

   เห็นชอบ    ............... เสียง 
   ไม่เห็นชอบ .............. เสียง 
   งดออกเสียง   3    เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ ,เลขานุการสภาฯ) 

 4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
 การจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย (MOU) 

นายณรงค์ พูนสิน เรียนเชิญ นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต.  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์   ................................................................................... 

   ข้อกฎหมาย ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายต าบลใช้แก่องค์กร            
   ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกับจัดท าบริการสาธารณะ          
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ี นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือสอบถามหรือไม่ครับ ……..ไม่มี.......... 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                      
   การจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย (MOU) ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น                    
   เหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  ........................................................................ 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ประธานสภาฯ  การจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย (MOU) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ               
   ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  ...................................................................... 
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นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวาระที่ 4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ประธานสภาฯ  ร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย (MOU)โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 
   เห็นชอบ    ............... เสียง 
   ไม่เห็นชอบ .............. เสียง 
   งดออกเสียง   3    เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ ,เลขานุการสภาฯ) 

   4.3 เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและผลิต  
   กระแสไฟฟ้าโดยใช้ขยะ 

นายณรงค์ พูนสิน เรียนเชิญ นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต.  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์   ................................................................................... 

   ข้อกฎหมาย หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 7578             
   ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เรื่อง ขั้นตอนการพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วม          
   ลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการ การก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กร                       
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ี นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือสอบถามหรือไม่ครับ ……..ไม่มี.......... 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและ                   
   กระแสไฟฟ้าโดยใช้ขยะ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  ........................................................................ 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.3 เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและ                   
ประธานสภาฯ  กระแสไฟฟ้าโดยใช้ขยะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ ขอให้สมาชิกสภาฯ                 
   ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  ...................................................................... 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวาระที่ 4.3 เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและ                   
ประธานสภาฯ  กระแสไฟฟ้าโดยใช้ขยะ โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 
   เห็นชอบ    ............... เสียง 
   ไม่เห็นชอบ .............. เสียง 
   งดออกเสียง   3    เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ ,เลขานุการสภาฯ) 
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   4.4 เรื่อง ขออนุมัติท ากิจการนอกเขต 

นายณรงค์ พูนสิน เรียนเชิญ นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต.  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์   ................................................................................... 

   ข้อกฎหมาย  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
   2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 73 องค์การบริหาร            
   ส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล หรือร่วมกับสภา            
   ต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการ                
   บริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความ       
   ยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด          
   หรือหน่วยการบริการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็น           
   กิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่         
   ของตน 

นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ี นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือสอบถามหรือไม่ครับ ……..ไม่มี.......... 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติท ากิจการนอกเขต ขอให้สมาชิกสภาฯ  
   ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  ........................................................................ 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.4 เรื่อง ขออนุมัติท ากิจการนอกเขต มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด      
ประธานสภาฯ  ไม่อนุมัติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  ...................................................................... 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวาระท่ี 4.4 เรื่อง ขออนุมัติท ากิจการนอกเขตโดยมีมติที่ประชุม ดังนี้ 
ประธานสภาฯ 
   เห็นชอบ    ............... เสียง 
   ไม่เห็นชอบ .............. เสียง 
   งดออกเสียง   3    เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ ,เลขานุการสภาฯ) 
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   4 .5  เ รื่ อ ง  ขออนุ มั ติ ก่ อหนี้ ผู กพั น งบประมาณรายจ่ า ย เ กิ นก ว่ า                            
   หนึ่งปีงบประมาณ 

นายณรงค์ พูนสิน เรียนเชิญ นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต.  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์   ................................................................................... 

   ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร          
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543 ข้อ 38  
   การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ให้กระท าโดย           
   ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอน         
   ของกฎหมาย    

นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ี นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือสอบถามหรือไม่ครับ ……..ไม่มี.......... 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า     
   หนึ่งปีงบประมาณ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  ........................................................................ 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.5 เรื่อง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า     
ประธานสภาฯ  หนึ่งปีงบประมาณ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ ขอให้สมาชิกสภาฯ  
   ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .................................................................................... 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวาระที่ 4.5 เรื่อง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า
ประธานสภาฯ  หนึ่งปีงบประมาณ โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 

   เห็นชอบ    ............... เสียง 
   ไม่เห็นชอบ .............. เสียง 
   งดออกเสียง   3    เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ ,เลขานุการสภาฯ) 

   4.6 เรื่อง ขออนุมัติท าสัญญาเช่าที่ดินเกินกว่า 3 ปี 

นายณรงค์ พูนสิน เรียนเชิญ นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต.  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์   ................................................................................... 
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   ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าประโยชน์ใน                           
   ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ข้อ 6 การให้เช่า              
   อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการโดยวิธีประมูล              
   ข้อ (2) มีก าหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ  

นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ี นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือสอบถามหรือไม่ครับ ……..ไม่มี.......... 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติท าสัญญาเช่าที่ดินเกินกว่า 3 ปีขอให้ 
   สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  ........................................................................ 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.6 เรื่อง ขออนุมัติท าสัญญาเช่าที่ดินเกินกว่า 3 ปี มีสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  ...................................................................... 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวาระที่ 4.6 เรื่อง ขออนุมัติท าสัญญาเช่าที่ดินเกินกว่า 3 ปี โดยมีมติ
ประธานสภาฯ  ที่ประชุม ดังนี้ 

   เห็นชอบ    ............... เสียง 
   ไม่เห็นชอบ .............. เสียง 
   งดออกเสียง   3    เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ ,เลขานุการสภาฯ) 

นายณรงค์  พูนสิน มีสมาชิกฯ ท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ  ........ไม่มี....... ถ้าไม่มีกระผมขอปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  11.30  น. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
สมัยวิสามัญ สมยัที่  1 ประจ าปี  2559 
วันอังคารที่  11  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลบางเสาธง ชั้น 3 
******************************** 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

  เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงผู้มาประชุมว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงให้
สัญญาณ เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม และเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
บางเสาธงจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย เพ่ือด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องการจัดงานวันปิยมหาราช วันอาทิตย์ 23 ตุลาคม 2559 

นายณรงค์  พูนสิน ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงได้จัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช เพ่ือเป็น
ประธานสภาฯ  การถวายความจงรักภักดีและเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอัน                     
   ล้นพ้นของพระองค์ท่าน ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น.              
   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง (หลังเก่า) ชั้น 2 โดยให้                 
   แต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว จึงขอเชิญสมาชิก ทุกท่าน ร่วมงาน รัฐพิธี                      
   วันปิยมหาราช ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 โดยพร้อมเพรียงกัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่อง รับรองการรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2559  เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

นายณรงค์  พูนสิน ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
ประธานสภา ฯ  2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ว่ามีข้อความใดต้องการ 
   แก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ........(ไม่มี)........... 

ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านผู้ใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที ่3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 

 นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2559                     
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรรับรอง ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  รับรอง   29    เสียง 

/นายณรงค.์.. 
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นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประธานสภาฯ  ประจ าปี พ.ศ.2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2559 มีสมาชิกสภาฯ                    
   ท่านใด มีความเห็นไม่รับรอง ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .......ไม่มี........ 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุป วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2559 เมื่อวันวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2559                
   โดยมีมต ิที่ประชุม ดังนี้ 

   รับรอง     29    เสียง 
   ไม่รับรอง     -     เสียง 
   งดออกเสียง  3     เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ ,เลขานุการสภาฯ) 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจาการประชุมที่ผ่านมา 
 -ไม่มี- 

 4.1 เรื่อง ขออนุมัติแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

นายณรงค์ พูนสิน เรียนเชิญ นายเกษม แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

นายเกษม  แซ่ลี ้ เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง 
นายก อบต.  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี                      
   (พ.ศ. 2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง เพ่ือใช้เป็น           
   เครื่องมือในการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงให้เป็นไปตาม          
   อ านาจหน้าที่ เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรและตอบสนองความต้องการ ตลอดจน            
   แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งแผนพัฒนาสามปี          
   ดังกล่าว ผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แล้ว นั้น 
   เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความต้องการให้องค์การ             
   บริหารส่วนต าบลบางเสาธง แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง              
   พ้ืนฐานการยกระดับถนน , การก่อสร้างสะพานข้ามคลอง , สะพานทางเดินเท้า           
   เลียบคลองที่ช ารุดเสียหาย , ขุดลอกคลองและฝังท่อระบายน้ า เพ่ือให้มีการ             
   ระบายน้ าที่ดี น้ าไม่ท่วมขัง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง              
   สัญจรไปมา แต่โครงการที่จะด าเนินการไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาสามปี            
   (พ.ศ.2560-2562) จึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหา                    
   ความเดือดร้อนของประชาชนได้ 
 

/ดังนั้น... 
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   ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)             
   เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า            
   แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 หมวด 4 ข้อ 22                  
   ซึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)              
   เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ            
   องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง โดยสามารถตอบสนองความต้องการและ           
   แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในต าบลบางเสาธง ตามภารกิจและ            
   อ านาจหน้าที่ โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตาม           
   ความจ า เป็ นและ เหมาะสม องค์ กา รบริ ห ารส่ วนต าบลบาง เ สาธ ง                                
   จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1              
   เพ่ือน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของการจัดสรร          
   งบประมาณ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
ประธานสภา ฯ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 22 การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง        
   แผนพัฒนาสามปี ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนา        
   สามปีที่ เ พ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ               
   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือ        
   เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
   (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่ เ พ่ิมเติมหรือ                
   เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
   ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามป ี
   ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความ           
   เห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
 ตามท่ีนายเกษม  แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  
 ชี้แจงรายละเอียด มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ ..........(ไม่มี).............  

ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1 หรือไม่ครับ โปรด ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม อนุมัต ิ 29  เสียง 

 นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.1 เรื่อง ขออนุมัติแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ  ขอให้สมาชิกสภาฯ                    
   ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .........ไม่มี........ 

/นายณรงค.์.. 
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 นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.1 เรื่อง ขออนุมัติแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

   อนุมัต ิ         29    เสียง 
 ไม่อนุมัติ   -     เสียง  
   งดออกเสียง      3     เสียง (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 

   4.2  เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                
   การจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 

นายณรงค์ พูนสิน เรียนเชิญ นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัซมิ์  รองปลัด อบต.บางเสาธง  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

นายกิตต์ิธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์   เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด    
รองปลัด อบต.  อบต.บางเสาธง ขอชี้แจงรายละเอียด วาระท่ี 4.2 ดังนี้ 
   เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง องค์การบริหารส่วนต าบล                   
   ศีรษะจรเข้ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ เทศบาลต าบลบางเสาธง                           
   เทศบาลต าบลบางบ่อ และเทศบาลต าบลบางพลี ได้มีการประชุมหารือ                  
   และ ได้ มี มติ ร่ ว มกั นจั ดตั้ ง ศู นย์ ก าจั ดขยะมู ลฝอย  บริ เ วณที่ ดิ น ของ                      
   องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ต าบลบางปลา อ าเภอ                 
   บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงเป็น           
   เจ้าภาพหลักด าเนินการจัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือแปรรูป       
   เป็นเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะชุมชน RDF 
   วัตถุประสงค์ เพ่ือด าเนินการจัดการมูลฝอยร่วมกันจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย              
   ณ โฉนดที่ดิน เลขที่  28013 จ านวนเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 95                 
   ตารางวา และโฉนดที่ดิน เลขที่ 92718 จ านวนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 5                 
   ตารางวา ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ 
   โ ด ยชอบด้ ว ยกฎหมาย ของ อ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นต า บล บา ง เ ส า ธ ง                            
   โดยจะด าเนินการเป็นศูนย์รวบรวมขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
   ที่ เข้าร่วมและน ามาบริหารจัดการคัดแยกและจัดท าเป็นเชื้อเพลิงขยะ                     
   (Pefuse Derived Fuel, RDF) เพ่ือแปรสภาพเป็นพลังงาน อย่างถูกต้องตาม              
   หลักวิชาการ หลักสุขาภิบาลและการสาธารณสุข เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่            
   ประชาชนในท้องถิ่น และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน  
 
 
 
 
 
 

/แผนการ... 
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   แผนการด าเนินงาน และการบริหารการใช้จ่ายตามโครงการ เตรียมพ้ืนที่และ          
   เครื่องจักรที่จ าเป็นในการจัดตั้งเป็นศูนย์ก าจักขยะมูลฝอย โดยจะจัดหาเอกชนที่            
   มีความเหมาะสมเข้าร่วมลงทุนในการบริหารจัดการคัดแยกและจัดท าเป็น             
   เชื้อเพลิงขยะ (PDF) เพ่ือแปรสภาพเป็นพลังงานในรูปแบบที่รัฐได้ประโยชน์             
   สูงสุด ระยะสัญญาด าเนินงาน 27 ปี แผนการรับปริมาณขยะรวม ตั้งแต่             
   300 ตันต่อวัน คัดแยกและจัดท าเป็นเชื้อเพลิงขยะทุกวันโดยไม่ให้มีขยะ            
   ตกค้างสะสมในพ้ืนที่ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงเป็นผู้บริหาร          
   รายรับและการใช้จ่ายตามโครงการ โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารโครงการ           
   เพ่ือติดตามและประเมินผล 
   ขอบเขตความรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลที่ตกลงร่วมมือ มีหน้าที่ใน           
   การรวบรวมขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของตนเอง และน ามาก าจัด              
   ที่ศูนย์ก าจัดขยะฯ โดยค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและขนส่ง เป็นความรับผิดชอบ          
   ของแต่ละแห่ง 

   ข้อกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง          
   ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เรื่อง การท าความตกลง        
   ร่วมมือกับจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ี นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือสอบถามหรือไม่ครับ ……..ไม่มี.......... 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                      
   การจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย (MOU) ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น                    
   เหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  29  เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ประธานสภาฯ  การจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย (MOU) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ               
   ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  ..........ไม่มี......... 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวาระที่ 4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ประธานสภาฯ  ร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย (MOU)โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 

   เห็นชอบ       29   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ     -    เสียง 
   งดออกเสียง    3   เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ ,เลขานุการสภาฯ) 

 

/4.3 เรื่อง... 



-6- 

  4.3 เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดย
ใช้ขยะชุมชน  

นายณรงค์ พูนสิน เรียนเชิญ นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต.  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

นายกิตต์ิธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์   เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด    
รองปลัด อบต.  อบต.บางเสาธง ขอชี้แจงรายละเอียด วาระท่ี 4.3 ดังนี้ 
   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง องค์การบริหารส่วนต าบล                       
   ศีรษะจระเข้ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ และเทศบาลต าบล          
   บางพลีได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย และ            
   มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงเป็นเจ้าภาพในการจัดท า             
   โครงการศูนย์ก าจัดขยะและผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ขยะชุมชน จึงขอเสนอ           
   โครงการฯ เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ อนุมัติรายละเอียดตามส าเนาโครงการที่แจก         
   ให้สมาชิกทุกท่านพิจารณา 

   ข้อกฎหมาย หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 7578             
   ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เรื่อง ขั้นตอนการพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วม          
   ลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการ การก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กร                       
   ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

นายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร ผมนายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 ขอสอบถามเพ่ิมเติม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 ผมอยากทราบว่าจ านวนรายได้ที่ทางอบต. จะได้รับว่ามีมาตรการป้องกัน            
   อย่างไรบ้าง และความไปของการก าจัดขยะถ้าทางอบต.ด าเนินการมาเป็นเวลา            
   หลายปี ผมอยากแนะน าให้ศึกษารายละเอียดให้รอบคอบด้วยครับ 

นายณรงค์ พูนสิน ขอเชิญ นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ   

นายกิตต์ิธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์   เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด    
รองปลัด อบต.  ขอชี้แจงตามท่ีนายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามมา 
   ในการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ขยะชุมชน จ าเป็นต้องใช้
   งบประมาณในการด าเนินการเป็นจ านวนมากและจ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มี           
   ความรู้ความช านาญ องค์การบริหารส่วนต าบล จึงไม่สามารถบริหารจัดการได้         
   เพียงล าพัง จึงมีความจ าเป็นต้องสรรหาเอกชนที่มีความพร้อมทั้งในด้าน                  
   บุคลากร การ เงิน  และเทคโนโลยีที่ ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม                  
   องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ท าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ          
   ใน เ รื่ องของงบประมาณการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุนตาม                  
   ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 27 ปี  

/โดยมี... 
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   โดยมีคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่ ง เป็นผู้ เชี่ ยวชาญเป็น                            
   ที่ปรึกษาโครงการ และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขต         
   ต าบลบางเสาธงและต าบลบางปลา โดยการจัดท าประชาคมเมื่อวันที่                      
   22 กุมภาพันธ์ 2558 ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนที่ร่วมรับฟังความ            
   คิดเห็นเป็นเอกฉันท์ ระยะเวลาสัญญาให้เอกชนร่วมลงทุน 27 ปี โครงการนี้             
   เอกชนจะด าเนินการก าจัดขยะใหม่ ที่มีจากชุมชนทุกวัน ด้วยความสามารถ           
   ก าลังการผลิตได้เบื้องต้น 300-500 ตันต่อวัน ท าให้ อบต.บางเสาธง มีรายได้          
   จากการเช่าบ่อขยะตลอดอายุสัญญา 27 ปี อบต.บางเสาธงจ่ายค่าก าจัดขยะ            
   ที่ราคาตันละ 200 บาท ที่ต่ ากว่าราคากลางของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ            
   และสิ่ ง แ วดล้ อมประ เมิ น ร าคา กลา ง ไ ว้ ที่  400 -500 บาท  ต่ อตั น                     
   อบต.บางเสาธง เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้รับขยะจากเทศบาลและองค์การบริหาร        
   ส่วนต าบล ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือน ามาก าจัดในโครงการ            
   และเอกชนจะต้องแบ่งรายได้จากค่ารับก าจัดขยะให้แก่องค์การบริหาร                
   ส่วนต าบลบางเสาธง ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง มีรายได้เพ่ิม         
   รวมเป็นมูลค่าประมาณ 195 ล้านบาท ตลอดอายุโครงการ 

นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ี นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือสอบถามหรือไม่ครับ ……..ไม่มี.......... 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะเพ่ือผลิต  
   กระแสไฟฟ้าโดยใช้ขยะชุมชน ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  อนุมัต ิ 29  เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่  4.3 เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะเพ่ือผลิต
ประธานสภาฯ  ก ร ะแ ส ไฟ ฟ้ า โ ด ย ใ ช้ ข ย ะ ชุ ม ช น มี ส ม า ชิ ก ส ภ า ฯ  ท่ า น ใ ด ไ ม่ อ นุ มั ติ                        
   ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .......ไม่มี........ 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวาระที่ 4.3 เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะเพ่ือผลิต
ประธานสภาฯ  กระแสไฟฟ้าโดยใช้ขยะชุมชน โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 

   อนุมัต ิ       29    เสียง 
   ไม่อนุมัติ        -    เสียง 
   งดออกเสียง    3    เสียง (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 

 

 

/4.4 เรื่อง... 
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   4.4 เรื่อง ขออนุมัติท ากิจการนอกเขต 

นายณรงค์ พูนสิน เรียนเชิญ นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต.  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

นายกิตต์ิธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์   เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด    
รองปลัด อบต.  อบต.บางเสาธง ขอชี้แจงรายละเอียด วาระท่ี 4.4 ดังนี้ 
  ตามที่ได้อนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ขยะ

ชุมชน ไปแล้วนั้น เนื่องจากพ้ืนที่ด าเนินการซึ่งเป็นที่ดินขององค์การบริหาร   
ส่วนต าบลบางเสาธง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้ท ากิจการนอกเขต  

   ข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.           
   2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 73 องค์การบริหาร          
   ส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรือร่วมกับ               
   สภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วย             
   การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับ           
   ความยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหาร             
   ส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการ          
   นั้นเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจ          
   หน้าที่ของตน 

นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ี นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือสอบถามหรือไม่ครับ ……..ไม่มี.......... 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติท ากิจการนอกเขต ขอให้สมาชิกสภาฯ  
   ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  อนุมัต ิ 29  เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.4 เรื่อง ขออนุมัติท ากิจการนอกเขต มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด      
ประธานสภาฯ  ไม่อนุมัติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  ......ไม่มี........ 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวาระท่ี 4.4 เรื่อง ขออนุมัติท ากิจการนอกเขตโดยมีมติที่ประชุม ดังนี้ 
ประธานสภาฯ  อนุมัต ิ       29   เสียง 
   ไม่อนุมัติ        -    เสียง 
   งดออกเสียง    3    เสียง (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 

 
/4.5 เรื่อง... 
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   4 .5  เ รื่ อ ง  ขออนุ มั ติ ก่ อหนี้ ผู กพั น งบประมาณรายจ่ า ย เ กิ นก ว่ า                            
   หนึ่งปีงบประมาณ 

นายณรงค์ พูนสิน เรียนเชิญ นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต.  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

นายกิตต์ิธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์   เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด    
รองปลัด อบต.  อบต.บางเสาธง ขอชี้แจงรายละเอียด วาระท่ี 4.5 ดังนี้ 
  เนื่องจากโครงการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ขยะชุมชน 

เป็นโครงการร่วมทุนกับเอกชน ซึ่งต้องมีการท าสัญญา เป็นระยะเวลา 27 ปี    
จึงมีความจ าเป็นต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 
จึงน าเรียนต่อท่ีประชุมสภาฯ เพื่อขออนุมัติ 

   ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร          
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543 ข้อ 38  
   การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ให้กระท าโดย           
   ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอน         
   ของกฎหมาย    

นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ี นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือสอบถามหรือไม่ครับ ……..ไม่มี.......... 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า     
   หนึ่งปีงบประมาณ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  อนุมัต ิ 29  เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.5 เรื่อง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า     
ประธานสภาฯ  หนึ่งปีงบประมาณ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ ขอให้สมาชิกสภาฯ  
   ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  -  ไม่มี - 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวาระที่ 4.5 เรื่อง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า
ประธานสภาฯ  หนึ่งปีงบประมาณ โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 

   อนุมัต ิ       29    เสียง 
   ไม่อนุมัติ        -    เสียง 
   งดออกเสียง    3    เสียง (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 

 
 

 /4.6 เรื่อง... 
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   4.6 เรื่อง ขออนุมัติท าสัญญาเช่าที่ดินเกินกว่า 3 ปี 

นายณรงค์ พูนสิน เรียนเชิญ นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต.  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

นายกิตต์ิธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์   เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด    
รองปลัด อบต.  อบต.บางเสาธง ขอชี้แจงรายละเอียด วาระท่ี 4.6 ดังนี้ 
  เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงจะจัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์ก าจัด

ขยะเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้เชื้อเพลิงจากขยะชุมชน ซึ่งเป็นโครงการร่วม
ทุนกับเอกชน มีระยะตามสัญญา 27 ปีจึงต้องขออนุมัติที่ประชุมสภาฯ          
ท าสัญญาเช่าที่ดินเกินกว่า 3 ปี  

   ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าประโยชน์ใน                           
   ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ข้อ 6 การให้เช่า              
   อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการโดยวิธีประมูล              
   ข้อ (2) มีก าหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ  

นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ี นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือสอบถามหรือไม่ครับ ……..ไม่มี.......... 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติท าสัญญาเช่าที่ดินเกินกว่า 3 ปีขอให้ 
   สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  29  เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.6 เรื่อง ขออนุมัติท าสัญญาเช่าที่ดินเกินกว่า 3 ปี มีสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .......ไม่มี......... 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวาระที่ 4.6 เรื่อง ขออนุมัติท าสัญญาเช่าที่ดินเกินกว่า 3 ปี โดยมีมติ
ประธานสภาฯ  ที่ประชุม ดังนี้ 

   อนุมัต ิ       29    เสียง 
   ไม่อนุมัติ        -    เสียง 
   งดออกเสียง    3    เสียง (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 

 

 

 

/4.7 เรื่อง... 
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   4.7 เรื่อง ขออนุมัติหาผู้ร่วมทุนและเช่าที่ดินโดยวิธีพิเศษ 
นายณรงค์ พูนสิน เรียนเชิญ นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต.  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

นายกิตต์ิธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์  เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด    
รองปลัด อบต.  อบต.บางเสาธง ขอชี้แจงรายละเอียด วาระท่ี 4.7 ดังนี้ 
  เนื่องจากโครงการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ขยะชุมชน 

จ าเป็นต้องได้ผู้ร่วมทุนที่มีบ่อก าจัดขยะอยู่ติดกับที่ดินของ อบต. จึงจะสามารถ
ด าเนินโครงการได้ จึงเป็นการหาผู้ร่วมทุนและผู้เช่าที่ดินเป็นการเฉพาะเจาะจง 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงขออนุมัติต่อที่ประชุมสภาฯ ในการประมูลหาผู้
ร่วมทุนและเช่าที่ดิน โดยวิธีพิเศษ 

นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ี นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือสอบถามหรือไม่ครับ ……..ไม่มี.......... 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติหาผู้ร่วมทุนและเช่าที่ดินโดยวิธีพิเศษ ขอให้ 
   สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  29  เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.7 เรื่อง ขออนุมัติหาผู้ร่วมทุนและเช่าที่ดินโดยวิธีพิเศษ มีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  สภาฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .......ไม่มี......... 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวาระที่ 4.7 เรื่องหาผู้ร่วมทุนและเช่าที่ดินโดยวิธีพิเศษ โดยมีมติ
ประธานสภาฯ  ที่ประชุม ดังนี้ 

   อนุมัต ิ       29    เสียง 
   ไม่อนุมัติ        -    เสียง 
   งดออกเสียง    3    เสียง (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 

นายณรงค์  พูนสิน มีสมาชิกฯ ท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ   

นายอ านวย แสงแจ่ม ผมนายอ านวย แสงแจ่ม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 มีเรื่องขอสอบถาม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 ผมอยากให้ทางกองช่างช่วยตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือตัดหญ้าต่างๆ ให้        
   ครบถ้วนให้พร้อมส าหรับเวลาที่ทางสมาชิกมาขอเบิก เพราะจะได้สะดวกต่อการ          
   ใช้งานจริง และอยากให้หาอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพการใช้งานได้นาน  

 

/นายประสิทธิ์... 
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นายประสิทธิ์ จันทร์เมือง เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสิทธิ์ จันทร์เมือง ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองช่าง  ขอชี้แจงรายละเอียด ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆทาง กองช่างได้เตรียมส ารอง     
   ไว้อยู่แล้วครับแต่จะมีบางอย่าง เช่น ใบมีดตัดก าลังด าเนินการสั่งอยู่ซึ่งต้องใช้ 
   เวลาและทางเราจะรีบเร่งด าเนินการให้นะครับ 

นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ี นายประสิทธิ์ จันทร์เมือง ผอ.กองช่าง ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือสอบถามหรือไม่ครับ ……..ไม่มี.......... 

นายอภิชาติ บุญเรือนทอง ผมนายอภิชาติ บุญเรือนทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 มีเรื่องสอบถามครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 เรื่องถังน้ าบาดาล ในกรณีที่มีชาวบ้านในหมู่ที่ 13 ต.บางเสาธง ไม่ได้ช าระ                
   ค่าบ่อน้ าบาดาลกับทาง อบต. ประมาณ 10 กว่าปี จึงอยากจะถามว่ามีทางไหน         
   บ้างที่จะช่วยเหลือเขาได้หรือเปล่า และอีกกรณีถ้าจะเปลี่ยนถังน้ าบาดาล                 
   หรือการขยายเขตบ่อน้ าบาดาล จะต้องท าอย่างไรครับ 

นายณรงค์ พูนสิน ขอเชิญ นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ   

นายกิตต์ิธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์   เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด    
รองปลัด อบต.  ขอชี้แจงตามท่ีนายอภิชาติ บุญเรือนทอง สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามมา 
   เนื่องจากถังน้ าบาดาลที่ทางอบต.บางเสาธง ได้ด าเนินกันมา ทางอบต.จะมี          
   กองทุนที่ เก็บกันมาตลอด ซึ่ งจะสามารถซ่อมได้ เฉพาะซัมเมิร์สเท่านั้น                      
   เดิมแต่ก่อนเราไม่ได้เก็บ เมื่อเกิดปัญหา ถังน้ าบาดาลเสียทางอบต.ก็ไม่มี                       
   งบประมาณที่จะซ่อมได้ ในกรณีการเปลี่ยนถังที่ไม่ใช้แล้ว ให้ติดต่อทางกองช่าง             
   ได้เลยเพ่ือที่จะท าการจ าหน่ายแล้วท าการประมูลรื้อแท่งน้ าต่อไป  

นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ี นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือสอบถามหรือไม่ครับ  
   ......ไม่มี...... ถ้าไม่มีกระผมขอปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  11.30  น. 
 
 
 
 
 
 
 

/ลงชื่อ... 
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ลงชื่อ                                             ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นายพิเชษฐ์   แซ่โค้ว) 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 

 
ลงชื่อ                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                          (นายณรงค์   พูนสิน) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
 

ตรวจแล้ว 

 ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง เพราะ 
............................................................................................................................. ................................
....................................................................... ......................................................................................
.................................................................................................................................................. ........... 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

๑. นางภัทรชมณ  ภูมิสวัสดิ์ สมาชิกสภา  อบต.   หมู่ที่  1        

๒. นายพรชัย  แสงแจ่ม             สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  3                                                 

3. นายรุ่ง  พรเจริญ                 สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  10                                                 

4. นายพิมล  จุ้ยมณ ี               สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที ่ ๑๑                                                

5.นายสุภาพ เรืองกัลป์            สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  16 ........................................................... 

 

 

 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


