
 
วาระการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่1 ประจ าปี  2559 
วันพฤหัสบดีที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลบางเสาธง ชั้น 3 

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

วาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

   1.1 ก ำหนดกำรโครงกำรฝึกอบสัมมนำศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร        
   วำงแผนงำนและโครงกำรและสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำท้องถิ่น 
   1.2 ก ำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนำจิตใจ          
   ใฝ่คุณธรรม 

วาระท่ี 2 เรื่อง รับรองการรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจาการประชุมที่ผ่านมา 
 - ไม่มี- 

วาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
   4.1 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
   งบประมำณ พ.ศ.2559 
 4.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 
 4.3 เรื่องแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.4 เรื่อง กำรโอนสำธำรณูปโภคของโครงกำรหมู่บ้ำนจัดสรรเป็นสำธำรณประโยชน์ 

จ ำนวน 3 โครงกำร 
 4.5 เรื่อง ขอควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
 4.6 เรื่อง ขอควำมเห็นชอบร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ.2560-2563) 

วาระท่ี 5 เรื่อง เรื่องอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 



 
(ประธานสภา) 

รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 

สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2559 
วันพฤหัสบดีที ่12 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

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

วาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

   1.1 ก าหนดการโครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
   การวางแผนงานและโครงการและสร้างเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น 

นายณรงค์  พูนสิน เนื่องด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง ได้จัดโครงกำรฝึกอบรมสัมมนำศึกษำ
ประธานสภาฯ  ดูงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรวำงแผนงำนและโครงกำรและสร้ำงเครือข่ำย       
   พัฒนำท้องถิ่น ระหว่ำงวันที่ 27-29 พฤษภำคม 2559 ณ องค์กำรบริหำรส่วน
   ต ำบลบำงเสำธงและจังหวัดกระบี่ ตำมก ำหนดกำรที่แจกให้ท่ำนสมำชิกฯ 
   ขอเชิญ................................................................ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม 

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

   1.2 ก าหนดการโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจ          
   ใฝ่คุณธรรม 

นายณรงค์ พูนสิน เนื่องด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง ได้จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำง
ประธานสภาฯ  คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนำจิตใจใฝ่คุณธรรม ในวันอังคำรที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ.
   2559 ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง ชั้น 3 อ ำเภอบำงเสำธง 
   จังหวัดสมุทรปรำกำร ตำมก ำหนดกำรที่แจก ให้ท่ำนสมำชิกฯโดยขอแก้ไข       
   รำยละเอียดและเพ่ิมเติมโครงกำร ดังนี้ 
   โดยทำงวัดสวนแก้วได้ขอเชิญร่วมท ำบุญ คือ 
   1. คุณไม่ใช้....เรำขอ..ขอเชิญร่วมบริจำคทั้งของเหลือใช้ทุกชนิดให้กับมูลนิธิสวนแก้ว 
   เพ่ือช่วยเหลือคนพิกำร,คนชรำ,คนตกงำน เด็กก ำพร้ำและผู้ด้อยโอกำส โดยบริจำค
   ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 22 มิถุนำยน 2559 
   2. กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว โดยขอเชิญร่วมอุปถัมภ์สมทบบุญ กองละ 100 บำท 
   ซึ่งจะได้รับแจกน้ ำ 1 แพ็ค แต่ถ้ำบริจำค 500 บำท ขึ้นไป จะได้ใบอนุโมทนำบุญ 
   ซึ่งสมำชิกท่ำนใดที่จะร่วมบริจำคให้แจ้งควำมประสงค์ที่ห้องส ำนักงำนปลัดฯ      
   เพ่ือทำงวัดจะได้จัดน้ ำได้ถูกต้อง 

มติที่ประชุม  .......................................................................... 
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วาระท่ี 2 เรื่อง รับรองการรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 

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

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจาการประชุมที่ผ่านมา 
 - ไม่มี- 

วาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 4.1 เรื่อง การขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559 

 นายณรงค์ พูนสิน ด้วยกองคลังได้ตั้งงบประมำณ หมวด ค่ำครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน      
ประธานสภาฯ  ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ ชนิดแขวน ขนำด 24,000 บีทียู จ ำนวน 1 เครื่อง     
   ตั้งไว้ 33,000 บำท  
   เนื่องจากกองคลัง มีการปรับขนาดพื้นที่กว้างขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องปรับขนาด     
   ของเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู เป็นขนาด 36,000    
   บีทีย ูเพื่อให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในห้องกองคลัง รายละเอียด ดังนี้ 

นายณรงค์ พูนสิน ขอเชิญ นำงสำวจีรำภำ ศิริพัลลภ ผู้อ ำนวยกำรกองคลังเพ่ิมเติมรำยละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  

นางสาวจีราภา ศิริพัลลภ ................................................................................. 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

นายณรงค์ พูนสิน ตำมท่ี นำงสำวจีรำภำ  ศิริพัลลภ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ชี้แจงรำยละเอียด 
ประธานสภาฯ มีท่ำนใดสงสัยหรือซักถำมหรือไม่  .......ไม่มี..... 
 ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนผู้ใดเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี พ.ศ.2559 หรือไม่ครับ 

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

 4.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

นายณรงค์  พูนสิน เนื่องจำกกองคลังมีกำรปรับปรุงห้องเพ่ือขยำยพ้ืนที่ให้กว้ำงมำกขึ้น จึงมีควำม
ประธานสภาฯ  จ ำเป็นต้องปรับเพ่ิมขนำดของเครื่องปรับอำกำศให้เพ่ิมขึ้นกว่ำเดิม จึงมีควำม        
   จ ำเป็นต้องขอโอนงบประมำณมำตั้งจ่ำยเพ่ิม ดังนี้ 
   1. ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ ชนิดแขวน ขนำด  36,000 บีทียู จ ำนวน 1 เครื่อง 
   ตั้งไว้ 33,000 บำท 
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นายณรงค์ พูนสิน ขอเชิญ นำงสำวจีรำภำ ศิริพัลลภ ผู้อ ำนวยกำรกองคลังเพ่ิมเติมรำยละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  

นางสาวจีราภา ศิริพัลลภ ................................................................................. 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

นายณรงค์ พูนสิน ข้อกฎหมาย  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ
ประธานสภาฯ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) 
   พ.ศ.2543 ข้อ  27 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
   สิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร
   ใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น  

นายณรงค์  พูนสิน       ตำมที่ นำงสำวจีรำภำ ศิริพัลลภ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ชี้แจงรำยละเอียด 
ประธานสภา ฯ            หรือซักถำมหรือไม่ ........(ไม่มี).......... 

ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนผู้ใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง ประจ ำปี  ๒๕๕9 หรือไม่ครับ     

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

 4.3 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายณรงค์ พูนสิน ขอเชิญ นำยบุญชู ประมำตร ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ ชี้แจงรำยละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  

นายบุญชู  ประมาตร .................................................................................. 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

นายณรงค์  พูนสิน        ตำมที่ นำยบุญชู ประมำตร ผอ.กองกำรศึกษำฯ ชี้แจงรำยละเอียด มีท่ำนใดสงสัย
ประธานสภา ฯ            หรือซักถำมหรือไม่ ........(ไม่มี).......... 

ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนผู้ใดเห็นชอบอนุมัติแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ครับ     

มติที่ประชุม ................................................................................ 
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   4.4 เรื่องการพิจารณา การโอน สาธารณูปโภคของโครงการหมู่บ้านจัดสรรเป็น         
   สาธารณประโยชน์ จ านวน 3 โครงการ 

นายณรงค์ พูนสิน ด้วยฝ่ำยกฎหมำยและคดีขอเสนอเรื่องกำรพิจำรณำกำรโอน สำธำรณูปโภคของ
ประธานสภาฯ  โครงกำรหมู่บ้ำนจัดสรรเป็นสำธำรณประโยชน์ จ ำนวน 3 โครงกำร รำยละเอียด
   ปรำกฏตำมเอกสำรที่แจกให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ 

นายณรงค์ พูนสิน ขอเรียนเชิญ นำงสำวจิรภำ  ชุ่มจิตร หัวหน้ำฝ่ำยกฎหมำยและคดี 
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรำยละเอียดครับ 

นางสาวจิรภา ชุ่มจิตร ............................................................................. 
หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดี 

   ข้อกฎหมาย 
   1)  พระรำชบัญญัติกำรจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มำตรำ 44 บัญญัติว่ำ “ผู้จัดสรร
   ที่ดินจะพ้นจำกหน้ำที่บ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภค ตำมมำตรำ 43 เมื่อได้ด ำเนินกำร
   อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ภำยหลังจำกครบก ำหนดระยะเวลำที่ผู้จัดสรรที่ดินรับผิดชอบกำร
   บ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคตำมมำตรำ 23 (5) แล้วตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้ 
   (1)  ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรรตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือนิติ
   บุคคลตำมกฎหมำยอ่ืนเพ่ือรับโอนทรัพย์สินดังกล่ำวไปจัดกำรและดูแลบ ำรุงภำยใน
   เวลำที่ผู้จัดสรรที่ดินก ำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
   แจ้งจำกผู้จัดสรรที่ดิน 
   (2)  ผู้จัดสรรที่ดินได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรให้ด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
   เพ่ือกำรบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภค หรือด ำเนินกำรจดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่ำว
   ให้เป็นสำธำรณประโยชน์”  
   2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วน
   ท้องถิ่น พ.ศ.2535  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 ข้อ 9 บัญญัติว่ำ “ใน
   กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือให้
   สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้ำกำรกระท ำดังกล่ำวมีเงื่อนไข
   หรือมีภำระติดพันหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นจะรับเอำพัสดุหรือสิทธินั้นๆ 
   ได้ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำหน่วยกำรบริหำรรำชส่วนท้องถิ่นนั้น” 
   3)  บันทึกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเรื่องเสร็จที่ 795/2554 เรื่องเจ้ำของ
   หรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษกรณีแหล่งก ำเนิดมลพิษเป็นอำคำรชุดและที่ดิน
   จัดสรร ซึ่งก ำหนดให้กำรจดทะเบียนโอนทรัพย์สินที่เป็นสำธำรณูปโภคให้เป็น         
   สำธำรณประโยชน์ต้องมีชื่อผู้รับโอนและต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้รับโอนด้วย 
   4)  หนังสือกรมที่ดินที่มท 0515.1/ว 19372 ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2555 
   เรื่องกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 44 (3) แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดสรรที่ดิน พ.ศ.
   2543 
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นายณรงค์  พูนสิน        ตำมที่ นำงสำวจิรภำ ชุ่มจิตร หัวหน้ำฝ่ำยกฎหมำยและคดี ชี้แจงรำยละเอียด มีท่ำน
ประธานสภาฯ  ใดสงสัย หรือซักถำมหรือไม่ ........(ไม่มี).......... 

ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนผู้ใดเห็นชอบอนุมัติกำรโอนสำธำรณูปโภคของ
โครงกำรหมู่บ้ำนจัดสรรเป็นสำธำรณประโยชน์ จ ำนวน 3 โครงกำร หรือไม่ครับ     

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

 4.5  เรื่องการพิจารณา ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี  
 (พ.ศ.2560 – 2562) 

นายณรงค์ พูนสิน ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธงได้จัดกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำน และ 
ประธานสภาฯ  ประชำคมต ำบลไปในระหว่ำงเดือน มีนำคม 2559 เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น            
   ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน ซึ่งคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วน
   ต ำบลบำงเสำธง ได้รวบรวมประเด็นกำรพัฒนำ สภำพปัญหำควำมต้องกำรของ       
   ประชำชนและข้อมูลกำรพัฒนำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง น ำมำวิเครำะห์และให้หน่วยงำน
   ที่เกี่ยวข้องน ำไปก ำหนดโครงกำรและกิจกรรม แล้วรวบรวมจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ
   สำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) เสนอผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือผู้บริหำรท้องถิ่นน ำเสนอ
   ต่อสภำฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ เมื่อสภำฯ ได้ควำมเห็นชอบแล้ว และผู้บริหำร
   ท้องถิ่นจะได้พิจำรณำอนุมัติ และประกำศ ใช้ต่อไป  

นายณรงค์  พูนสิน ขอเรียนเชิญ น.ส.สุชำดำ  หงษ์จร ปลัด อบต.บำงเสำธง ชี้แจงรำยละเอียดครับ  
ประธานสภา ฯ ชี้แจงรำยละเอียด 

น.ส.สุชาดา หงษ์จร .......................................................................... 
ปลัด อบต.  

นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ
ประธานสภา ฯ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ  17  กำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี   

(1)  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นร่วมกับประชำคมท้องถิ่น ก ำหนดประเด็น
หลักกำร พัฒนำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำ
ในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำคม
และชุมชน โดยให้น ำข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และข้อมูลใน
แผนชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผนสำมปี 
(2)  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักกำร
พัฒนำปัญหำควำมต้องกำร และข้อมูลน ำมำจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี แล้วเสนอ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
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(3)   คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนสำมปี เพ่ือเสนอผู้บริหำร
ท้องถิ่น 
ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนพัฒนำสำมปีต่อ
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหำรท้องถิ่นจึง
พิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปีต่อไป     

นายณรงค์  พูนสิน ตำมท่ี น.ส.สุชำดำ หงษจ์ร ปลัด อบต.บำงเสำธง ชี้แจงรำยละเอียด มีท่ำนใดสงสัย 
ประธานสภา ฯ   หรือซักถำมหรือไม่ ........(ไม่มี).......... 
 ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562)  

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง  

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

   4.6 เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 

นายณรงค์ พูนสิน เนื่องด้วย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธงจะด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์
ประธานสภาฯ  กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย      
   ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2559 เรื่องแนวทำง
   และหลักเกณฑ์กำรจัดและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครอง        
   ส่วนท้องถิ่น โดยก ำหนดระยะเวลำ สี่ปี เพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
   กำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ.2551 มำตรำ 18           
   วรรคสำมว่ำให้แผนพัฒนำจังหวัดมีระยะเวลำสี่ปี และมำตรำ 19 วรรคท้ำยว่ำ          
   เมื่อแผนพัฒนำจังหวัดได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีและประกำศใช้แล้ว           
   จึงได้จัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต.บำงเสำธง (พ.ศ. 2560-2564)          
   ขึ้น โดยมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์พัฒนำจังหวัด จึงได้สรุปกรอบ      
   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ของอบต.บำงเสำธง โดยมี 6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ            
   รวม 27 แนวทำงกำรพัฒนำ เสนอร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำต่อสภำฯพิจำรณำ
   ให้ควำมเห็นชอบ เมื่อสภำฯ ได้ควำมเห็นชอบแล้ว และผู้บริหำรท้องถิ่นจะได้        
   พิจำรณำอนุมัติ และประกำศ ใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำต่อไป  

นายณรงค์  พูนสิน ขอเรียนเชิญ น.ส.สุชำดำ  หงส์จร ปลัด อบต.บำงเสำธง ชี้แจงรำยละเอียดครับ  
ประธานสภา ฯ ชี้แจงรำยละเอียด 

น.ส.สุชาดา หงษ์จร .......................................................................... 
ปลัด อบต.  
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นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ
ประธานสภา ฯ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 16 กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำร
   พัฒนำให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด ำเนินกำร ดังนี้ 
   (1) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น ส่วนรำชกำรและ       
   รัฐวิสำหกิจที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น รับทรำบปัญหำ             
   ควำมต้องกำร ประเด็นกำรพัฒนำ และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนควำมช่วยเหลือ
   ทำงวิชำกำร และแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ เพ่ือน ำมำก ำหนดแนว
   ทำงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ โดยให้น ำข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำจำก
   หน่วยงำนต่ำงๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผน        
   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
   (2) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น รวบรวมแนวทำงและ        
   ข้อมูล น ำมำวิ เครำะห์ เ พ่ือจัดท ำ ร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแล้ว เสนอ                    
   คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
   (3) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เพ่ือเสนอ
   ผู้บริหำรท้องถิ่น 
   (4) ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และประกำศใช้
   แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
   ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำร
   พัฒนำต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหำร
   ท้องถิ่นจึงพิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำต่อไป 

นายณรงค์  พูนสิน ตำมท่ี..................................................................... ชี้แจงรำยละเอียด มีท่ำนใดสงสัย 
ประธานสภา ฯ   หรือซักถำมหรือไม่ ........(ไม่มี).......... 
 ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมพิจำรณำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  (พ.ศ.2560 – 2563) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง  

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

วาระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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 5.1 เรื่อง การแอบอ้างบิดเบือนนโยบายของรัฐบาลและรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) 

นายณรงค์ พูนสิน เนื่องด้วยจังหวัดสมุทรปรำกำรแจ้งเรื่องกำรแอบอ้ำงบิดเบือนนโยบำยของรัฐบำล
ประธานสภาฯ  และคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) เข้ำไปสร้ำงควำมเดือดร้อนให้แก่ผู้ค้ำและ
   ประชำชน โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือแสวงหำประโยชน์ส่วนตน ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
   เกลียดชังรัฐบำลและ คสช. เช่นมีพฤติกรรมแอบอ้ำงว่ำ คสช.สั่งกำรยกเลิกพ้ืนที่            
   ค้ำขำยทั้งหมด โดยจงใจป้ำยสีควำมผิดให้รัฐบำลและ คสช.ว่ำเป็นผู้สั่งกำร ดังนั้น 
   เพ่ือมิให้ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือสร้ำงควำมเสียหำย
   ให้กับรัฐบำล จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งน ำเรื่องเข้ำที่ประชุม และ
   ผู้น ำชุมชนทรำบ เพ่ือไม่ให้มีเหตุกำรณ์ในลักษณะดังกล่ำวเกิดขึ้นในพ้ืนที่อย่ำง       
   เด็ดขำด 

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

นายณรงค์  พูนสิน มีสมำชิกฯ ท่ำนใดสงสัยหรือซักถำมหรือไม่ครับ 
ประธานสภา ฯ ......ไม่มี.......  ถ้ำไม่มีกระผมขอปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลำ 11.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2559 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลบางเสาธง ชั้น 3 

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

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

  เมื่อถึงก ำหนดเวลำประชุม เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธงตรวจสอบ
รำยชื่อสมำชิกสภำฯ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธงผู้มำประชุมว่ำครบองค์ประชุมแล้ว จึงให้สัญญำณ 
เชิญสมำชิกสภำฯ เข้ำห้องประชุม และเรียนเชิญประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธงจุดเทียน ธูป 
บูชำพระรัตนตรัย เพ่ือด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

   1.1 ก าหนดการโครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
   การวางแผนงานโครงการและสร้างเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น 

นายณรงค์  พูนสิน ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง ได้จัดโครงกำรฝึกอบรมสัมมนำศึกษำดูงำน
ประธานสภาฯ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรวำงแผนงำนโครงกำรและสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำท้องถิ่น 
   ระหว่ำงวันที่ 26 – 29 พฤษภำคม 2559 โดยในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภำคม 
   2559 เวลำ 09.00 น. ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง (ห้องประชุม 1) 
   แ ล ะ สั ม ม น ำ ศึ ก ษ ำ ดู ง ำ น ร ะ ห ว่ ำ ง วั น ที่  2 7 –2 9  พฤ ษ ภ ำ ค ม  2 5 5 9                     
   ณ จังหวัดกระบี่ ตำมรำยละเอียดก ำหนดกำรที่แจกให้ท่ำนสมำชิกฯ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

   1.2 ก าหนดการโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจ          
   ใฝ่คุณธรรม 

นายณรงค์ พูนสิน ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง ได้จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำง
ประธานสภาฯ  คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนำจิตใจใฝ่คุณธรรม ในวันพุธที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ.       
   2559 ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง ชั้น 3 รำยละเอียดตำม
   ก ำหนดกำรท่ีแจก ให้ท่ำนสมำชิกฯและขอแจ้งรำยละเอียดเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 

/โดยทำงวัด... 
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   โดยทำงวัดสวนแก้วได้ขอเชิญร่วมท ำบุญ คือ 
   1. คุณไม่ใช้....เรำขอ..ขอเชิญร่วมบริจำคสิ่งของทั้งเหลือใช้และไม่ใช่ของเหลือใช้ทุก
   ชนิดให้กับมูลนิธิสวนแก้ว เพ่ือช่วยเหลือคนพิกำร,คนชรำ,คนตกงำน เด็กก ำพร้ำและ
   ผู้ด้อยโอกำส ท่ำนสำมำรถบริจำค ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มิถุนำยน 2559        
   ณ อำคำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
   2. กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว โดยขอเชิญร่วมอุปถัมภ์สมทบบุญ กองละ 100 บำท 
   ซึ่งจะได้รับแจกน้ ำ 1 แพ็ค แต่ถ้ำบริจำค 500 บำท ขึ้นไป จะได้ใบอนุโมทนำบุญ  
   ซึ่งสมำชิกท่ำนใดที่จะร่วมบริจำคให้แจ้งควำมประสงค์ที่ห้องส ำนักงำนปลัดฯ      
   เพ่ือทำงวัดจะได้จัดน้ ำได้ถูกต้อง 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

วาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2559 
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 

นายณรงค์ พูนสิน ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่  1 
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559        
   ว่ำมีข้อควำมใดต้องกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่  ....ไม่มี.... 

 นายณรงค์ พูนสิน ตำมวำระที่ 2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 
ประธานสภาฯ  ประจ ำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2559 มีสมำชิกสภำฯ           
   ท่ำนใดเห็นควรรับรอง ขอให้สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  รับรอง     30    เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตำมวำระที่ 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 
ประธานสภาฯ  ประจ ำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2559 มีสมำชิกสภำฯ                    
   ท่ำนใด มีควำมเห็นไม่รับรอง ขอให้สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .......ไม่มี........ 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุป วำระท่ี 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 1   
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภำพันธ์ 2559 โดยมีมต ิ
   ที่ประชุม ดังนี้ 

   รับรอง     30    เสียง 
   ไม่รับรอง     -     เสียง 
   งดออกเสียง  3     เสียง  (ประธำนสภำฯ , รองประธำนสภำฯ , เลขำนุกำรสภำฯ) 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา 
 - ไม่มี- 

/วำระท่ี 4... 



-3- 

วาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 4.1 เรื่อง การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2559 

 นายณรงค์ พูนสิน เรียนเชิญนำยเกษม แซ่ลี้  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง ชี้แจง        
ประธานสภาฯ  รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย         
   ประจ ำปี 2559 ด้วยครับ 

 นายเกษม แซ่ลี ้  เรียนประธำนสภำฯ และสมำชิกทุกท่ำน ผมนำยเกษม  แซ่ลี้ นำยกองค์กำรบริหำร
นายก อบต.  ส่วนต ำบลบำงเสำธง ขอชี้แจงรำยละเอียดกำรขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค ำ
   ชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2559 
 ตำมท่ีกองคลังได้ด ำเนินกำรปรับปรุงห้องกองคลังและเคำน์เตอร์รับบริกำรประชำชน

โดยด ำเนินกำรทุบผนังออกขยำยห้องรวมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอยแล้ว ท ำให้ห้องมีขนำด
พ้ืนที่กว้ำงขึ้น ต้องใช้เครื่องปรับอำกำศที่มีขนำด 36,000 บีทียู ให้มีควำมเย็น
เพียงพอเหมำะสมกับขนำดพ้ืนที่ แต่เนื่องจำกเครื่องปรับอำกำศที่ตั้งงบประมำณไว้ 
มีขนำด 24,000 บีทียู ทั้งนี้เพ่ือให้ขนำดกำรท ำควำมเย็นของเครื่องปรับอำกำศมี
ควำมเหมำะสมกับพ้ืนที่ จึงจ ำเป็นต้องเพ่ิมขนำดท ำควำมเย็นของเครื่องปรับอำกำศ
จำกเดิม ขนำด 24,000 บีทียู เป็นขนำด 36,000 บีทียู และขออนุมัติต่อสภำ 
อบต.บำงเสำธง ด ำเนินกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ.2559 ดังนี้ 

  ข้อความเดิม 
  กองคลัง 
  หมวด ค่ำครุภัณฑ์ 
  ประเภท  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
  ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทีย ูจ ำนวน 1 เครื่อง  
                                ตั้งไว้   33,000  บาท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ ชนิดแขวน ขนำด 24,000 บีทียู จ ำนวน 1 เครื่อง 
ส ำหรับติดในห้องกองคลัง เนื่องจำกมีส่วนพื้นที่ขยำยเพ่ิม โดยมีคุณลักษณะตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ดังนี้ 
  -  รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำท่ีรวมค่ำติดตั้ง 
  -  เครื่องปรับอำกำศท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น ที่ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 
  -  ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศท่ีประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งควำมเย็นและหน่วย
ระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 
 
 

/-เครื่อง... 
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  -  เครื่องปรับอำกำศท่ีมีระบบฟอกอำกำศ สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละออง และสำมำรถล้ำง
ท ำควำมสะอำดได้ 
  -  มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (งำนบริหำรงำนคลัง) 

  ข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
  กองคลัง 
  หมวด ค่ำครุภัณฑ์ 
  ประเภท  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
  ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทีย ูจ ำนวน 1 เครื่อง                   
                                  ตั้งไว้   33,000  บาท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ ชนิดแขวน ขนำด 36,000 บีทียู จ ำนวน 1 เครื่อง 
ส ำหรับติดในห้องกองคลัง เนื่องจำกมีส่วนพื้นที่ขยำยเพ่ิม โดยมีคุณลักษณะตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ดังนี้ 
  -  รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำท่ีรวมค่ำติดตั้ง 
  -  เครื่องปรับอำกำศท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น ที่ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 
  -  ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศท่ีประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งควำมเย็นและหน่วย
ระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 
  -  เครื่องปรับอำกำศท่ีมีระบบฟอกอำกำศ สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละออง และสำมำรถล้ำง
ท ำควำมสะอำดได้ 
  -  มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (งำนบริหำรงำนคลัง) 

   ข้อกฎหมาย  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 
   ข้อ ๒๙ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ 
   ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง 
   ให้เป็นอ ำนำจของสภำท้องถิ่น 

นายณรงค์  พูนสิน        ตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง ชี้แจงรำยละเอียด มีท่ำนใดสงสัย
ประธานสภา ฯ            หรือซักถำมหรือไม่ ........(ไม่มี).......... 
   ตำมวำระที่ 4.1 เรื่องขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย
   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด เห็นควรอนุมัติ ขอให้
   สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ    30    เสียง 

/นำยณรงค.์.. 
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นายณรงค์ พูนสิน ตำมวำระที่ 4.1 เรื่องขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย 
ประธานสภาฯ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีควำมเห็นว่ำไม่ควรอนุมัติ 
ขอให้   สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .......ไม่มี........ 

นายณรงค์ พูนสิน ตำมวำระที่ 4.1 เรื่องขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย 
ประธานสภาฯ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

   อนุมัติ   30 เสียง 
   ไม่อนุมัติ     - เสียง 
   งดออกเสียง  3   เสียง  (ประธำนสภำ , รองประธำนสภำ, , เลขำนุกำรสภำฯ) 

   4.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 นายณรงค์ พูนสิน เรียนเชิญนำยเกษม แซ่ลี้  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง ชี้แจง        
ประธานสภาฯ  รำยละเอียดเกี่ยวกับโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 2559 ด้วยครับ 

 นายเกษม แซ่ลี ้  เรียนประธำนสภำฯ และสมำชิกทุกท่ำน ผมนำยเกษม  แซ่ลี้ นำยกองค์กำรบริหำร
นายก อบต.  ส่วนต ำบลบำงเสำธง ขอชี้แจงรำยละเอียดกำรขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย
   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 
 ตำมท่ีกองคลังได้ด ำเนินกำรปรับปรุงห้องกองคลังและเคำน์เตอร์รับบริกำรประชำชน

โดยทุบผนังออกขยำยห้องรวมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอย ท ำให้ห้องมีขนำดพ้ืนที่กว้ำงขึ้น 
ต้องใช้เครื่องปรับอำกำศที่มีขนำด 36,000 บีทียู จึงจะท ำให้มีควำมเย็นเพียงพอ
เหมำะสมกับขนำดพ้ืนที่ แต่เนื่องจำกเครื่องปรับอำกำศที่ตั้งงบประมำณไว้  เดิมมี
ขนำด 24,000 บีทียู ตั้งงบประมำณไว้ 33,000 บำท เป็นขนำด 36,000 บีทียู 
และมีรำคำตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เป็นเงิน 44,000 บำท จึงมีควำม
จ ำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย เพ่ือเปลี่ยนแปลงเครื่องปรับอำกำศ
เป็นขนำด 36,000 บีทียู ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ดังนี้ 

 โอนลด 
 กองคลัง 
หมวด  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
ประเภท  เงินเดือนพนักงำน 
หน้ำ 59 เงินเดือนพนักงำน                ตั้งไว้  2,996,000  บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็น เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 13 อัตรำ ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (งำนบริหำรงำนคลัง) 

/งบประมำณ... 
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  งบประมำณอนุมัติ                      2,996,000    บำท 
  งบประมำณคงเหลือ                    1,344,133  บำท 
  โอนลดงบประมาณครั้งนี้ ทั้งสิ้น          11,000   บาท 
  คงเหลืองบประมำณ                    1,333,133        บำท 

รวมโอนลดงบประมาณ  ทั้งสิ้น  11,000  บาท 

  โอนเพิ่ม   
  กองคลัง 
  หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ 
  ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
  ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ ชนิดแขวน ขนำด 36,000 บีทียู จ ำนวน 1 เครื่อง  
                                        ตั้งไว้   33,000  บาท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ ชนิดแขวน ขนำด 36,000 บีทียู จ ำนวน 1 เครื่อง 
ส ำหรับติดในห้องกองคลัง เนื่องจำกมีส่วนพื้นที่ขยำยเพ่ิม โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
  -  รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำท่ีรวมค่ำติดตั้ง 
  -  เครื่องปรับอำกำศท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น ที่ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 
  -  ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศท่ีประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งควำมเย็นและหน่วย
ระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 
  -  เครื่องปรับอำกำศท่ีมีระบบฟอกอำกำศ สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละออง และสำมำรถล้ำง
ท ำควำมสะอำดได้ 
  -  มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (งำนบริหำรงำนคลัง) 

  งบประมำณอนุมัติ                33,000         บำท 
  งบประมำณคงเหลือ              33,000        บำท 
  โอนเพิ่มงบประมาณครั้งนี้       11,000   บาท 
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น           44,000   บาท   

รวมโอนเพิ่มงบประมาณ ทั้งสิ้น  11,000 บาท 

   ข้อกฎหมาย  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 
   ข้อ ๒๗ กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำ
   ให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็น 
   อ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 

/นำยณรงค.์.. 
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นายณรงค์  พูนสิน        ตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง ชี้แจงรำยละเอียด มีท่ำนใดสงสัย
ประธานสภา ฯ            หรือซักถำมหรือไม่ ........(ไม่มี).......... 
   ตำมวำระที่ 4.2 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ     
   พ.ศ. 2559 มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด เห็นควรอนุมัติ ขอให้สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้น                
   เหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ    30    เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตำมวำระที่ 4.2 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ
ประธานสภาฯ  พ.ศ. 2559 มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเห็นควรไม่อนุมัติ ขอให้สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้น       
   เหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .......ไม่มี........ 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปมติที่ประชุม วำระที่ที่ 4.2 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย 
ประธานสภาฯ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

   อนุมัติ   30 เสียง 
   ไม่อนุมัติ     - เสียง 
   งดออกเสียง  3   เสียง  (ประธำนสภำ , รองประธำนสภำ, , เลขำนุกำรสภำฯ) 

   4.3 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญ นำยบุญชู ประมำตร ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ ชี้แจงรำยละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   

นายบุญชู ประมาตร เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกทุกท่ำน ผมนำยบุญชู ประมำตร ผู้อ ำนวยกำรกอง
ผอ.กองการศึกษาฯ กำรศึกษำฯ ขอชี้แจงรำยละเอียด 
   ตำมหนังสือส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นอ ำเภอ ที่ สป 0023.9/262    
   ลงวันที่ 12 เมษำยน 2559 แจ้งแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำแผนพัฒนำ         
   กำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถำนศึกษำในสังกัดให้เป็นไปด้วย
   ควำมเรียบร้อยและสอดคล้องกับแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำและประสำน
   แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทำงที่สอดคล้องกับ
   แผนพัฒนำกำรศึกษำของชำติ และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและ       
   สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นได้อย่ำงแท้จริง ให้องค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 8 คน โดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิที่สภำท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบให้
   เป็นคณะกรรมกำรฯ จ ำนวน 1 คน เพ่ือให้มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

/1) ก ำหนด... 
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   1) ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมขององค์กำรบริหำรส่วน
   ต ำบลบำงเสำธง 
   2) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
   บำงเสำธง 
   3) จัดล ำดับควำมส ำคัญโครงกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม    
   เพ่ือส่งให้อบต.บำงเสำธงพิจำรณำด ำเนินกำรบรรจุไว้ในแผนพัฒนำสำมปี         
   ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธงต่อไป 
   4) ติดตำม ประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล       
   บำงเสำธง จึงขอเสนอต่อสภำฯ พิจำรณำเลือกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มี            
   คุณสมบัติและเป็นผู้ที่รอบรู้เกี่ยวกับกำรศึกษำ ต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำรองผู้อ ำนวยกำร
   หรือข้ำรำชกำรเกษียณอำยุ จ ำนวน 1 ท่ำน 

นายณรงค์ พูนสิน ตำมท่ีนำยบุญชู ประมำตร ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ ชี้แจงรำยละเอียด
ประธานสภาฯ  มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยหรือซักถำมหรือไม่ครับ ดังนั้นจึงขอให้ท่ำนสมำชิกเสนอชื่อ
   ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 1 คนและขอผู้รับรองอย่ำง
   น้อยสองคน 

นายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร ผมนำยนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 14 ขอเสนอ 
สมาชิกสภาฯ  นำยเกียรติศักดิ์  ลักษณะ เป็นคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายณรงค์ พูนสิน ขอสมำชิกสภำฯ รับรองด้วยครับ 
ประธานสภา ฯ  

มติที่ประชุม  มีผู้รับรอง 2 ท่ำน ได้แก ่
   1. นำยพรชัย  แสงแจ่ม สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3 

2. นำยสอำด กมลนำวิน สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 12  

นายณรงค์ พูนสิน มีสมำชิกท่ำนใดเสนออีกหรือไม่ครับ ......ไม่มี...... 
ประธานสภา ฯ  

   ตำมวำระที่ 4.3 เรื่อง แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเห็นชอบในกำรแต่งตั้งนำยเกียรติศักดิ์ ลักษณะ เป็น             
   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฯ ขอให้สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ     30    เสียง 

 

/นำยณรงค.์.. 
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นายณรงค์ พูนสิน ตำมวำระที่ 4.3 เรื่อง แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของ
ประธานสภาฯ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดไมเ่ห็นชอบในกำรแต่งตั้งนำยเกียรติศักดิ์ ลักษณะ          
   เป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฯ ขอให้สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .......ไม่มี........ 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุป วำระที่ 4.3 แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของ
ประธานสภาฯ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมติดังนี้ในกำรแต่งตั้งนำยเกียรติศักดิ์ ลักษณะ      
    เป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

   เห็นชอบ     30    เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
   งดออกเสียง  3     เสียง  (ประธำนสภำฯ , รองประธำนสภำฯ , เลขำนุกำรสภำฯ) 

   4.4 เรื่องการพิจารณา โอนสาธารณูปโภคของโครงการหมู่บ้านจัดสรร        
   เป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 3 โครงการ 

นายณรงค์ พูนสิน ด้วยฝ่ำยกฎหมำยและคดี เสนอเรื่องกำรพิจำรณำโอนสำธำรณูปโภคของ
ประธานสภาฯ  โครงกำรหมู่บ้ำนจัดสรรเป็นสำธำรณประโยชน์ จ ำนวน 3 โครงกำร รำยละเอียด
   ปรำกฏตำมเอกสำรที่แจกให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ 
   ขอเรียนเชิญ นำงสำวจิรภำ  ชุ่มจิตร หัวหน้ำฝ่ำยกฎหมำยและคดี 
   ชี้แจงรำยละเอียดครับ 

นางสาวจิรภา  ชุ่มจิตร เรียนประธำนสภำฯ และสมำชิกทุกท่ำนดิฉัน นำงสำวจิรภำ ชุ่มจิตร หัวหน้ำฝ่ำย
หัวหน้าฝ่ายกฎหมายฯ กฎหมำยและคดี  ขอชี้แจงรำยละเอียดของที่ดินแต่ละแปลงพบว่ำ จำกกำร       
   ตรวจสอบสำรบัญจดทะเบียนหลังโฉนดทุกแปลงไม่มีภำระติดพันใดๆ ทั้งสิ้น พร้อม
   ได้น ำเสนอภำพถ่ำยและแผนผังโครงกำรของที่ดินทุกแปลง เพ่ือประกอบกำร         
   พิจำรณำว่ำจะรับโอนที่ดินของโครงกำรเพ่ือเป็นสำธำรณะประโยชน์ต่อไปหรือไม่ 
   รำยละเอียดดังนี้ 
   1.บริษัท บ้ำนเทพรัตน์ เฮ้ำส์ซิ่ง จ ำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ได้ท ำกำรจัดสรรที่ดินโฉนด        
   เลขที่ 5932,60350,60352,60353 และ 60354 เนื้อที่ประมำณ 9 ไร่       
   3 งำน 36 ตำรำงวำ ซึ่งแบ่งเป็นแปลงย่อย 153 แปลง 
   2. บริษัท เอฟ เอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด ตั้งอยู่หมู่ที ่2 ได้ท ำกำรจัดสรรที่ดินโฉนด
   เลขที่ 16796 (บำงส่วน) และ16797 (บำงส่วน) เนื้อที่ประมำณ 19 ไร่ 1 งำน 
   6 ตำรำงวำ ซึ่งแบ่งเป็นแปลงย่อย 297 แปลง 
   3. บริษัท เอฟ เอ็ม เรียลเอสเตทจ ำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ได้ท ำกำรจัดสรรที่ดินโฉนด           
   เลขที่ 5983,6849,6850,6851 และ 16795 เนื้อที่ประมำณ 15 ไร่ 1        
   ตำรำงวำ ซึ่งแบ่งเป็นแปลงย่อย 241 แปลง 

/บริษัททั้ง 3... 
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   บริษัททั้ง 3 บริษัท ได้มีหนังสือถึงผู้ซื้อบ้ำนและที่ดินจัดสรรโครงกำรบ้ำนเทพำรักษ์
   กม. 25  แจ้งควำมประสงค์ว่ำต้องกำรพ้นจำกหน้ำที่บ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคและ
   ให้ด ำเนินกำรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรรเพ่ือรับโอนสำธำรณูปโภคของโครงกำร
   ไปดูแลตำมมำตรำ 44 (1) แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543      
   แต่ผู้ซื้อบ้ำนและที่ดินจัดสรรไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรรได้        
   ภำยในเวลำ 180 วัน ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ ดังนั้น ทั้ง 3 บริษัท ซึ่งได้จัดสรร
   ที่ดินภำยใต้โครงกำรหมู่บ้ำนเทพำรักษ์ กม. 25 จึงมีควำมประสงค์ด ำเนินกำรจด        
   ทะเบียน โอนทรัพย์สินดังกล่ำวให้เป็นสำธำรณประโยชน์ตำมมำตรำ 44 (2)                        
   แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
   2558 ซึ่งตำมหนังสือที่ มท 0515.1/ว 19372 กรมที่ดินได้ก ำหนดให้มีผู้รับโอน
   หรือผู้รับสัญญำต้องลงชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับโอนและให้ควำม         
   ยินยอมโดยต้องยื่นขอจดทะเบียนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในเขตที่อสังหำริมทรัพย์
   ตั้งอยู่ 

นายณรงค์ พูนสิน ข้อกฎหมาย 1) พระรำชบัญญัติกำรจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มำตรำ 44 บัญญัติว่ำ 
ประธานสภาฯ  “ผู้จัดสรรที่ดินจะพ้นจำกหน้ำที่บ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภค ตำมมำตรำ 43 เมื่อได้
   ด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ภำยหลังจำกครบก ำหนดระยะเวลำที่ผู้จัดสรรที่ดิน
   รับผิดชอบกำรบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคตำมมำตรำ 23 (5) แล้วตำมล ำดับ  
   ดังต่อไปนี้ 
   (1)  ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรรตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือนิติ
   บุคคลตำมกฎหมำยอ่ืนเพ่ือรับโอนทรัพย์สินดังกล่ำวไปจัดกำรและดูแลบ ำรุงภำยใน
   เวลำที่ผู้จัดสรรที่ดินก ำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
   แจ้งจำกผู้จัดสรรที่ดิน 
   (2)  ผู้จัดสรรที่ดินได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรให้ด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
   เพ่ือกำรบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภค หรือด ำเนินกำรจดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่ำว
   ให้เป็นสำธำรณประโยชน์”  
   2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำรบริหำรรำชกำร     
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 ข้อ 9 บัญญัติว่ำ 
   “ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น
   หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้ำกำรกระท ำดังกล่ำว   
   มีเงื่อนไขหรือมีภำระติดพันหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นจะรับเอำพัสดุ   
   หรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำหน่วยกำรบริหำรรำชส่วน          
   ท้องถิ่นนั้น” 
 
 

/3) บันทึก... 
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   3) บันทึกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเรื่องเสร็จที่ 795/2554 เรื่อง เจ้ำของ
   หรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ กรณีแหล่งก ำเนิดมลพิษเป็นอำคำรชุดและ
   ที่ดินจัดสรร ซึ่งก ำหนดให้กำรจดทะเบียนโอนทรัพย์สินที่เป็นสำธำรณูปโภคให้เป็น        
   สำธำรณประโยชน์ต้องมีชื่อผู้รับโอนและต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้รับโอนด้วย 
   4) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0515.1/ว 19372 ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2555 
   เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 44 (3) แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดสรรที่ดิน      
   พ.ศ.2543 
   ตำมท่ีนำงสำวจิรภำ  ชุ่มจิตร หัวหน้ำฝ่ำยกฎหมำยและคดี ชี้แจงรำยละเอียด 
   มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดสงสัยหรือซักถำมหรือไม่ 

นายพิเชษฐ์ แซ่โค้ว เรียนประธำนสภำฯ และสมำชิกทุกท่ำน ผมนำยพิเชษฐ์ แซ่โค้ว เลขำนุกำรสภำฯ 
เลขานุการสภาฯ  ขอชี้แจงรำยละเอียดเพ่ิมครับ เนื่องจำกหมู่บ้ำนเทพำรักษ์ กม.25เป็นหมู่บ้ำนที่มี
   ขนำดใหญแ่ละมีกำรขยำยโครงกำรอีกมำกมำย มีจ ำนวนประชำกรมีประมำณ 700 
   กว่ำครัวเรือน มีสนำมสวนสำธำรณะ จ ำนวน 3 แปลง และถนน จ ำนวน 2 แปลง
   ใหญ่ ที่เคยยกให้ อบต.บำงเสำธงมำหลำยปีแล้ว 

นายเกษม แซ่ลี ้  ผมนำยเกษม แซ่ลี้ นำยก อบต.บำงเสำธง ขอชี้แจงรำยละเอียดเพิ่ม 
นายก อบต.  เนื่องจำกหมู่บ้ำนเทพำรักษ์ มีประชำกรจ ำนวนมำก และเป็นหมู่บ้ำนที่เป็นระเบียบ
   เรียบร้อยมำกที่สุด ถ้ำได้ยกที่สำธำรณะประโยชน์ดังกล่ำวให้กับ อบต.บำงเสำธง 
   ทำงอบต.ฯ ก็จะได้ด ำเนินกำรจัดพื้นที่สำธำรณะดังกล่ำวเป็นสวนสุขภำพเด็กเล็กเพ่ือ
   เป็นประโยชน์และเสริมสร้ำงสุขภำพของประชำชนในชุมชน 

นายณรงค์ พูนสิน มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเห็นชอบให้รับโอนสำธำรณูปโภคของโครงกำรหมู่บ้ำน           
ประธานสภาฯ  จัดสรรให้เป็นสำธำรณประโยชน์ จ ำนวน 3 โครงกำรหรือไม่ ขอให้สมำชิกสภำฯ           
   ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ     30    เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตำมวำระที่ 4.4 เรื่องกำรพิจำรณำ กำรโอนสำธำรณูปโภคของโครงกำรหมู่บ้ำน
ประธานสภาฯ  จั ด ส ร ร เป็ น ส ำ ธ ำ รณประ โยชน์  จ ำน วน  3  โ ค ร งก ำร  มี ส ม ำชิ ก สภ ำฯ                    
   ท่ำนใด ไม่เห็นชอบอนุมัติ ขอให้สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .......ไม่มี........ 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวำระที่ 4.4 เรื่องกำรพิจำรณำ กำรโอนสำธำรณูปโภคของโครงกำร
ประธานสภาฯ  หมู่บ้ำนจัดสรรเป็นสำธำรณประโยชน์ จ ำนวน 3 โครงกำร  โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้ 

   เห็นชอบ       30    เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบ     -     เสียง 
   งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธำนสภำฯ , รองประธำนสภำฯ , เลขำนุกำรสภำฯ) 

/4.5 เรื่อง... 
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   4.5 เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  
   (พ.ศ.2560-2562) 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเรียนเชิญ นำยเกษม แซ่ลี้ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง 
ประธานสภาฯ ชี้แจงรำยละเอียด 

นายเกษม แซ่ลี ้ เรียนท่ำนประธำนสภำฯ กระผมนำยเกษม แซ่ลี้ นำยก อบต.บำงเสำธง 
นายก อบต.  ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธงได้จัดกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำน และ 
   ประชำคมต ำบลไปในช่วงเดือน มีนำคม 2559 เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นรับทรำบ
   ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน ซึ่งคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วน 
   ต ำบลบำงเสำธง ได้รวบรวมประเด็นกำรพัฒนำ สภำพปัญหำควำมต้องกำรของ          
   ประชำชนและข้อมูลกำรพัฒนำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง น ำมำวิเครำะห์และให้หน่วยงำน
   ที่เกี่ยวข้องน ำไปก ำหนดโครงกำรและกิจกรรม แล้วรวบรวมจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ
   สำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) เสนอผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือผู้บริหำรท้องถิ่นน ำเสนอ
   ต่อสภำฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ เมื่อสภำฯ ได้ควำมเห็นชอบแล้วผู้บริหำร          
   ท้องถิ่นจะได้พิจำรณำอนุมัติ และประกำศใช้ต่อไป โดยสรุป ดังนี้ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 จ ำนวน 214 โครงกำร เป็นเงิน  651,785,900 บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 จ ำนวน   285 โครงกำร เป็นเงิน  272,156,000 บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 จ ำนวน 27   โครงกำร  เป็นเงิน     7,950,000 บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 จ ำนวน   30   โครงกำร  เป็นเงิน   88,950,000 บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 จ ำนวน   31   โครงกำร  เป็นเงิน    26,900,000 บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 จ ำนวน  140 โครงกำร เป็นเงิน    54,254,700 บำท  
รวมยุทธศำสตร์ 1-6 รวม 3 ปี จ ำนวน 711 โครงกำร เป็นเงิน 1,101,996,600 
บำท รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรที่แจกให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ ได้ร่วมกันพิจำรณำ
ด้วยครับ 

นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ
ประธานสภา ฯ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ  17  กำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี   

(1) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นร่วมกับประชำคมท้องถิ่น ก ำหนดประเด็นหลักกำร 
พัฒนำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำใน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำคมและ
ชุมชน โดยให้น ำข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และข้อมูลในแผน
ชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผนสำมปี 
(2) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักกำร
พัฒนำปัญหำควำมต้องกำร และข้อมูลน ำมำจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี แล้วเสนอ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

/(3) คณะ... 
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(3)  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนสำมปี เพ่ือเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนพัฒนำสำมปีต่อ
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหำรท้องถิ่นจึง
พิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปีต่อไป     

นายณรงค์  พูนสิน ตำมที่ท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง ชี้แจงรำยละเอียด มีท่ำนใด
ประธานสภาฯ  สงสัยหรือซักถำมหรือไม่ ........(ไม่มี).......... 
 ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุม หำกสมำชิกฯ ท่ำนใดเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำสำมปี     

(พ.ศ.2560 – 2562) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง ขอให้สมำชิกสภำฯ 
ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ     30    เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตำมวำระที่ 4.5 เรื่อง กำรพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)       
ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯ  ท่ำนใด ไม่เห็นชอบ ขอให้สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .......ไม่มี........ 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวำระท่ี 4.5 เรื่อง กำรพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2560-2562) 
ประธานสภาฯ  โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 

   เห็นชอบ      30    เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบ    -     เสียง 
   งดออกเสียง   3    เสียง  (ประธำนสภำฯ , รองประธำนสภำฯ , เลขำนุกำรสภำฯ) 

   4.6 เรื่อง การพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเรียนเชิญ นำยเกษม แซ่ลี้ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง 
ประธานสภาฯ ชี้แจงรำยละเอียด 

นายเกษม  แซ่ลี ้ เรียนประธำนสภำฯ และสมำชิกทุกท่ำน เนื่องด้วย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    
นายก อบต.  บำงเสำธงจะด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง     
   ส่วนท้องถิ่น ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 
   ลงวันที่ 29 มกรำคม 2559 เรื่อง แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดและประสำน        
   แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก ำหนดระยะเวลำ สี่ปี           
   เพ่ือให้สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
   แบบบูรณำกำร พ.ศ.2551 มำตรำ 18 วรรคสำมว่ำให้แผนพัฒนำจังหวัดมี          
   ระยะเวลำสี่ปี และมำตรำ 19 วรรคท้ำยว่ำ เมื่อแผนพัฒนำจังหวัดได้รับควำม         
   เห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีและประกำศใช้แล้ว    

/จึงได้จัดท ำ... 
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จึงได้จัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต.บำงเสำธง (พ.ศ. 2560-2563)          
 ขึ้น โดยมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์พัฒนำจังหวัด จึงได้สรุปกรอบ      
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ของอบต.บำงเสำธง โดยมี 6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ            
 รวม 27 แนวทำงกำรพัฒนำ เสนอร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำต่อสภำฯ 
พิจำรณำ ให้ควำมเห็นชอบเมื่อสภำฯ ได้ควำมเห็นชอบแล้ว ผู้บริหำรท้องถิ่นจะได้        
 พิจำรณำอนุมัติ และประกำศ ใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำต่อไป รำยละเอียด
ปรำกฏตำมเอกสำรที่แจกให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ ได้ร่วมกันพิจำรณำด้วยครับ 

นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ
ประธานสภา ฯ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 16 กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำร
   พัฒนำให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด ำเนินกำร ดังนี้ 
   (1) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น ส่วนรำชกำรและ       
   รัฐวิสำหกิจที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น รับทรำบปัญหำ             
   ควำมต้องกำร ประเด็นกำรพัฒนำ และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนควำมช่วยเหลือ
   ทำงวิชำกำร และแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ เพ่ือน ำมำก ำหนดแนว
   ทำงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ โดยให้น ำข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำจำก
   หน่วยงำนต่ำงๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผน        
   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
   (2) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น รวบรวมแนวทำงและ        
   ข้อมูล น ำมำวิ เครำะห์ เ พ่ือจัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแล้ว เสนอ                    
   คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
   (3) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เพ่ือเสนอ
   ผู้บริหำรท้องถิ่น 
   (4) ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และประกำศใช้
   แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
   ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำร
   พัฒนำต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหำร
   ท้องถิ่นจึงพิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำต่อไป 
   ตำมที่ท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง ชี้แจงรำยละเอียด มีท่ำนใด
   สงสัยหรือซักถำมหรือไม่ ........(ไม่มี).......... 
 ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุม หำกสมำชิกฯ ท่ำนใดเห็นชอบร่ำงแผนยุทธศำสตร์       

กำรพัฒนำ (พ.ศ.2560 – 2563) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง ขอให้
สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ     30    เสียง 

/นำยณรงค.์.. 
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นายณรงค์ พูนสิน ตำมวำระที่ 4.6 เรื่อง กำรพิจำรณำ ร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ประธานสภาฯ  (พ.ศ.2560-2563) มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด ไม่เห็นชอบ ขอให้สมำชิกสภำฯ ยกมือ
   ขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .......ไม่มี........ 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวำระที่  4.6 เรื่อง กำรพิจำรณำ ร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ         
ประธานสภาฯ  (พ.ศ.2560-2563)  โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 

   เห็นชอบ        30    เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบ      -     เสียง 
   งดออกเสียง    3      เสียง  (ประธำนสภำฯ , รองประธำนสภำฯ , เลขำนุกำรสภำฯ) 

วาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืนๆ  

   5.1 เรื่อง การแอบอ้างบิดเบือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
   แห่งชาติ (คสช.)  

นายณรงค์ พูนสิน เนื่องด้วยจังหวัดสมุทรปรำกำรแจ้งเรื่องกำรแอบอ้ำงบิดเบือนนโยบำยของรัฐบำล
ประธานสภาฯ  และคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) เข้ำไปสร้ำงควำมเดือดร้อนให้แก่ผู้ค้ำและ
   ประชำชน โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือแสวงหำประโยชน์ส่วนตน ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
   เกลียดชังรัฐบำลและ คสช. เช่น มีพฤติกรรมแอบอ้ำงว่ำ คสช.สั่งกำรยกเลิกพ้ืนที่            
   ค้ำขำยทั้งหมด โดยจงใจป้ำยสีควำมผิดให้รัฐบำลและ คสช.ว่ำเป็นผู้สั่งกำร  
   ดังนั้น เพ่ือมิให้ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือสร้ำงควำม
   เสียหำย ให้กับรัฐบำล จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งน ำเรื่องเข้ำที่         
   ประชุม และผู้น ำชุมชนทรำบ เพ่ือไม่ให้มีเหตุกำรณ์ในลักษณะดังกล่ำวเกิดขึ้นใน
   พ้ืนที่อย่ำงเด็ดขำด 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

นายณรงค์  พูนสิน มีสมำชิกฯ ท่ำนใดสงสัยหรือซักถำมหรือไม่ครับ 
ประธานสภา ฯ  

 นายอ านวย แสงแจ่ม เรียนประธำนสภำฯ และสมำชิกทุกท่ำน ผมนำยอ ำนวย แสงแจ่ม สมำชิกสภำ หมู่ที่  
สมาชิก หมู่ที่ 16 16 มีเรื่องขอสอบถำมครับ 
 เนื่องจำกช่วงนี้ใกล้หน้ำฝนแล้วครับ และทำงอบต.บำงเสำธง มีเรือตัดหญ้ำจ ำนวน   

2 ล ำ ซึ่งขณะนี้เรือดังกล่ำวไม่สำมำรถด ำเนินกำรตัดหญ้ำได้เนื่องจำกเกิดกำรช ำรุด
จำกกำรใช้งำนตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2558 จนถึงบัดนี้ จึงอยำกให้ทำงอบต.
ด ำเนินกำรซ่อมแซมเรื่องตัดหญ้ำดังกล่ำว 

/นำยเกษม... 
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 นายเกษม แซ่ลี ้ เรียนประธำนสภำฯ และสมำชิกทุกท่ำน ผมนำยเกษม แซ่ลี้ นำยก อบต. ขอชี้แจง
นายก อบต.  ดังนี้เนื่องจำกเรือล ำแรกก็ได้เกิดไฟช๊อตและทำงอบต.ก็ได้ส่งช่ำงไปแก้ให้เรียบร้อย
   แล้วครับ และเรือล ำที่ 2 ทำง อบต.ก ำลังจัดซื้อจัดจ้ำงสั่งซื้อใบพัดใหม่อยู่ครับ     
   คำดว่ำจะแล้วเสร็จทันกับหน้ำฝนที่ก ำลังจะมำครับ 

นายประสิทธิ์ จันทร์เมือง ผมนำยประสิทธิ์ จันทร์เมือง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ขอชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มครับ 
ผอ.กองช่าง ในช่วงนี้ถ้ำบริเวณพ้ืนที่ใดมีผักตบชวำในล ำคลองก็ให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ แจ้งเรื่องมำ

ที่กองช่ำงได้เลยครับ เพรำะต่อไปทำง อบต.บำงเสำธงจะใช้รถแบ็กโฮลก ำจัด
ผักตบชวำตำมล ำคลองให้ครับ 

นายอ านวย แสงแจ่ม กระผมนำยอ ำนวย แสงแจ่ม สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 16 ขอถำมเพ่ิมเติมอีกเรื่องครับ 
สมาชิก หมู่ที่ 16 บริเวณคลองเจริญรำษฎร์ เป็นสะพำนส่วนบุคคล ผมคิดว่ำถ้ำมีกำรรื้อถอนออกไปจะ

ช่วยลดปัญหำผักตบชวำมำกขึ้นนะครับ 

 นายเกษม แซ่ลี ้  เรื่องสะพำนส่วนบุคคลไม่น่ำจะมีปัญหำครับ ให้ผอ.กองช่ำงท ำหนังสือประสำนไป
นายก อบต.  กรมชลประทำนให้ถูกต้องตำมระเบียนก่อนครับ  

    ผมขอฝำกท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนช่วยดูแลชำวบ้ำนในพื้นที่ด้วยครับ ถ้ำพบว่ำมี 
   ปัญหำ บ่อเสีย ท่อแตก ให้ท่ำนส ำรวจมำแล้วแจ้งเรื่องมำที่ อบต.บำงเสำธง เพ่ือที่
   ทำงเรำจะเร่งด ำเนินกำรแก้ไขควำมเดือดร้อนให้ครับ 

 นายสุนทร กันภัย ผมนำยสุนทร กันภัย สมำชิกสภำ หมู่ที่ 14 ขอปรึกษำกองสำธำรณสุขฯ ครับ 
 สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 เนื่องจำกบริเวณพ้ืนที่ หมู่ที่ 14 เมื่อ เดิมเป็นพ้ืนที่จัดสรรมำก่อน ปัจจุบันนี้เป็น     

   ป่ำรก จึงท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดคิดว่ำสำมำรถน ำขยะมำทิ้งได้ จึงมีประชำชน     
   น ำขยะมำทิ้งไว้เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งท ำให้เกิดควำมสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว
   บริเวณดังกล่ำว ผมจึงคิดว่ำจะเป็นไปได้ไหมว่ำเรำควรจะติดตั้งป้ำยไว้เพ่ือระวำงโทษ
   ห้ำมทิ้งขยะในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่ำวและถ้ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือมีคนพบเห็นสำมำรถ        
   ด ำเนินคดีทำงกฎหมำยได ้ 

 นายณรงค์ พูนสิน ขอเชิญ นำยศุภชัย แดงถำวร ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ 
 ประธานสภาฯ  ชี้แจงรำยละเอียดด้วยครับ 

 นายศุภชัย แดงภาวร ผมนำยศุภชัย  แดงถำวร ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ ขอชี้ แจงตำมที่              
ผอ.กองสาธารณสุขฯ นำยสุนทร กันภัย ขอปรึกษำเรื่องกำรติดตั้งป้ำยห้ำมทิ้งขยะในพ้ืนที่หมู่  14         
   ต.บำงเสำธง ทำงกองสำธำรณสุขจะด ำเนินกำรติดตั้งป้ำยให้ครับ  

    ในเบื้องต้นถ้ำมีประชำชนในพ้ืนที่พบเห็นเหตุกำรณ์ดังกล่ำว ผมแนะน ำให้ถ่ำยรูป
   ผู้กระท ำควำมผิดแล้วมำแจ้งเรื่องที่กองสำธำรณสุขฯ ได้เลยครับเพรำะทำงเรำจะได้
   ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยผู้ที่ฝ่ำฝืนได้ครับ 

/นำยณรงค.์.. 
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นายณรงค์  พูนสิน มีสมำชิกฯ ท่ำนใดสงสัยหรือซักถำมหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ  ........ไม่มี.......  ถ้ำไม่มีกระผมขอปิดประชุม 

ลงชื่อ                                             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
                (นำยพิเชษฐ์   แซ่โค้ว) 
 เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง 

ลงชื่อ                                            ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                          (นำยณรงค์   พูนสิน) 

           ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง 
 
 

ตรวจแล้ว 

 ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง เพรำะ 
........................................................................................................................ ......................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................... ..................... 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

๑. นำงภัทรชมณ  ภูมิสวัสดิ ์ สมำชิกสภำ  อบต.   หมู่ที่  1          

๒. นำยพรชัย  แสงแจ่ม             สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  3                                                         

3. นำยรุ่ง  พรเจริญ                 สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  10                                                       

4. นำยพิมล  จุ้ยมณ ี               สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที ่ ๑๑                                                        

5.นำยสุภำพ เรืองกัลป์             สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ท ี 16     

 
 
 
 
 



 

   

 

 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 


