
 
วาระการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2559 

วันพุธที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 
ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลบางเสาธง ชั้น 3 

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

วาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์      
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา       
7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 
1.2 เรื่อง การจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
1.3 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา เพ่ือสร้างฐาน
พระพุทธรูปประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง 

วาระท่ี 2 เรื่อง รับรองการรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2559  เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 12 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจาการประชุมที่ผ่านมา 
 -ไม่มี- 

วาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
   4.1 เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง เรื่อง  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระ 1 รับหลักการ) 

วาระท่ี 5  เรื่อง  เรื่องอ่ืนๆ  

 

 
 

 

 

 

 



(ประธานสภา) 
วาระการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2559 

วันพุธที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 
ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลบางเสาธง ชั้น 3 

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

วาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์      
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา    
7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 

นายณรงค์  พูนสิน ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงได้จัดงานมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ   
ประธานสภาฯ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
   เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม  
   2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง           
   (หลังเก่า) ชั้น 2 โดยให้แต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว จึงขอเชิญสมาชิก ทุกท่าน         
   ร่วมงานมหามงคลพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ 
   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 
   2559 โดยพร้อมเพรียงกัน 

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

 1.2 เรื่อง การจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

นายณรงค์ พูนสิน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง จ านวน 9 เรื่อง เมื่อการประชุมสภา         
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2558 ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 
   พ.ศ.2558 ซึ่งต่อมาฝ่ายกฎหมายและคดีได้ส่งร่างข้อบัญญัติให้นายอ าเภอ        
   บางเสาธงให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
   ได้ลงชื่อและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง และส่ง
   ข้อบัญญัติดังกล่าวลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงจะน ามาบังคับในทางที่ไม่เป็น
   คุณแก่ประชาชนในพื้นท่ีได้ 
   บัดนี้ ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
   จ านวน 9 เรื่อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากมีสมาชิกท่านใดสนใจข้อบัญญัติให้ติดต่อที่
   ฝ่ายกฎหมายและคดีได้ครับ 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม .................................................................................. 

 1.3 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างฐาน
พระพุทธรูปประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง 

 นายณรงค์ พูนสิน ด้วยคณะกรรมการศูนย์เด็กเล็กบางเสาธง ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน คณะครู 
ประธานสภาฯ  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน มีมติร่วมกันเห็นควร
   ให้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างฐานพระ              
   พร้อมประดิษฐ์ ฐานพระพุทธรูป ไว้ประจ าศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กบางเสาธง                   
   ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 (ขึ้น 8 ค่ า เดือน 9) จึงขอเรียน
   เชิญท่านสมาชิก ทุกท่านได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามก าลังศรัทธา ตามก าหนดการ
   ดังนี้ 

     -  เวลา 08.00 น. ตั้งกองผ้าป่า ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง 
     -  เวลา 10.39 น. พิธีถวายผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา 
     -  เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 
     -  เวลา 12.00 น. เสร็จพิธี ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน  

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

 วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจ าปี 2559 
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 เดือน พฤษภาคม 2559 

นายณรงค์  พูนสิน ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
ประธานสภา ฯ  2559  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม  2559 ว่ามีข้อความใดต้องการ 
   แก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ........(ไม่มี)........... 

ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านผู้ใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่  2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2559  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 

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

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจาการประชุมที่ผ่านมา 
 - ไม่มี- 

 

 

 

/เรื่อง เพื่อพิจารณา... 
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   เรื่อง เพื่อพิจารณา 

วาระท่ี 4 4.1 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  
                              เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  
 (วาระ 1 รับหลักการ ) 

นายณรงค์ พูนสิน เรียนเชิญ ปลัดอบต./รองปลัด อบต.  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

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

นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.   
ประธานสภาฯ  2547 หมวด ๓ ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตตริ่างขอ้บัญญัติวาระที่ 1 ให้ทีป่ระชุม                 

สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  

 ตามท่ีคณะผู้บริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดมาแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือ
ชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ..........ไม่มี.......... 

 ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมว่า เห็นควรจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเสาธง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  
(วาระ 1 รับหลักการ) หรือไม ่

 นายณรงค์ พูนสิน ตามที่ปลัด อบต./รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด มีท่านใดสงสัย   
 ประธานสภาฯ  หรือซักถามหรือไม่ ......(ไม่มี)...... 

 ตามวาระที่ 4.1 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  
                             เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดมี

มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วาระ 1 รับหลักการ) 

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

 นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.1 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  
ประธานสภาฯ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีสมาชิกสภาฯ  
   ท่านใดไม่ควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วาระ 1 รับหลักการ) 
 สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

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

/นายณรงค.์.. 
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นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ  พ.ศ. 2547 หมวด 3 ข้อ 45 วรรค 3 ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะมี 

การพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น  

 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

 ดังนั้น เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงลงมติรับหลักการในวาระที่ 1 แล้ว
นั้น ตามระเบียบฯ จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ขอให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติตาม
สมควร ขอให้สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ พร้อมผู้รับรอง  2  ท่าน 

มติที่ประชุม  ตามที่ท่านเสนอคณะกรรมการมาคือ.............................................................................. 
   (ครั้งที่แล้ว) 
   1. นายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร ม.14 
   2. นายสุนทร กันภัย ม.14 
   3. นายสมศักดิ์ ช่วงโชติ ม.7 
   4. นางสาวเจียมจิต สุขเกษม ม.10 
   5. นายอ านวย แสงแจ่ม ม.16 
   6. นายชัยยุทธ์ หอมคง ม.5 
   7. นายพิมล จุ้ยมณี ม.11 

 นายณรงค์  พูนสิน ในการนี้ จึงขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 
ประธานสภาฯ  2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงชั้น 3 
   (ห้องเล็ก) โดยให้สมาชิกทุกท่านยื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต่
   บัดนี้ถึงวันที่ 9  สิงหาคม 2559 ถึงเวลา 16.30 น. และนัดประชุมครั้งที่ 2    
   ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม  2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การ         
   บริหารส่วนต าบลบางเสาธงชั้น 3 (ห้องใหญ่) 

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

วาระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 5.1 เรื่อง โครงการออกหน่วยบริการ อบต.เคลื่อนที่ ในวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา 
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นายณรงค์ พูนสิน องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงได้จัดท าโครงการออกหน่วยบริการ อบต .
ประธานสภาฯ  เคลื่อนที่ ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 
   ณ วัดบัวโรย หมู่ที่ 12 ต าบลบางเสาธง  
   -  เวลา 07.30 น. พร้อมกัน ณ วัดบัวโรย  
   -  เวลา 08.00 น. พิธีท าบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ กรวดน้ า รับศีล   
   รับพร ตามล าดับ 
   -  เวลา 09.30 น. พิธีเปิดโครงการฯ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง
   แนะน าส่วนราชการ/หน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน/กลุ่มโอท็อป ฯลฯ ที่เข้าร่วม       
   โครงการฯ /ทุกหน่วยงานเปิดให้บริการแก่ประชาชน 
   -  เวลา 15.00 น. เสร็จสิ้นโครงการฯ 
   รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกฯ  

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

นายณรงค์  พูนสิน มีสมาชิกฯ ท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภา ฯ ......ไม่มี......  ถ้าไม่มีกระผมขอปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลา 11.30 น. 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 

สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2559 
วันพุธที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 

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

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

  เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงผู้มาประชุมว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงให้สัญญาณ 
เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม และเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงจุดเทียน ธูป 
บูชาพระรัตนตรัย เพ่ือด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์      
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา    
7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 

นายณรงค์  พูนสิน ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงได้จัดงานมหามงคลเฉลิ มพระเกียรติ   
ประธานสภาฯ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
   เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม  
   2559 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง           
   (หลังเก่า) ชั้น 2 โดยให้แต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว จึงขอเชิญสมาชิก ทุกท่าน         
   ร่วมงานมหามงคลพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ 
   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 
   2559 โดยพร้อมเพรียงกัน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.2 เรื่อง การจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

นายณรงค์ พูนสิน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง จ านวน 9 เรื่อง เมื่อการประชุมสภา         
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2558 ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 
   พ.ศ.2558 ซึ่งต่อมาฝ่ายกฎหมายและคดีได้ส่งร่างข้อบัญญัติให้นายอ าเภอ        
   บางเสาธงให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
   ได้ลงชื่อและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง          
   และส่งข้อบัญญัติดังกล่าวลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงจะน ามาบังคับในทาง  
   ที่ไม่เป็นคุณแก่ประชาชนในพื้นท่ีได้ 

/บัดนี.้.. 
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   บัดนี้ ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
   จ านวน 9 เรื่อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากมีสมาชิกท่านใดสนใจข้อบัญญัติให้ติดต่อที่
   ฝ่ายกฎหมายและคดีได้ครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.3 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างฐาน
พระพุทธรูปประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง 

 นายณรงค์ พูนสิน ด้วยคณะกรรมการศูนย์เด็กเล็กบางเสาธง ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน คณะครู 
ประธานสภาฯ  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธงทุกคน มีมติร่วมกัน
   เห็นควรให้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างฐานพระ              
   พร้อมประดิษฐ์ ฐานพระพุทธรูป ไว้ประจ าศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กบางเสาธง                   
   ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาการของเด็กนักเรียนในด้านจิตใจ เป็นที่สักการบูชาของครู 
   นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนเพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการก่อสร้างฐานพระ       
   ในครั้งนี้ไว้ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกับทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสืบไป 

    จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิก ทุกท่านได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามก าลังศรัทธา         
   ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 (ขึ้น 8 ค่ า เดือน 9)       
    -  เวลา 08.00 น. ตั้งกองผ้าป่า ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง 

     -  เวลา 10.39 น. พิธีถวายผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา 
     -  เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 
     -  เวลา 12.00 น. เสร็จพิธี ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้ง 1 ประจ าปี 2559 
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 เดือน พฤษภาคม 2559 

นายณรงค์  พูนสิน ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
ประธานสภา ฯ  2559  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม  2559 ว่ามีข้อความใดต้องการ 
   แก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ........(ไม่มี)........... 

ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านผู้ใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่  2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2559  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 

 นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประธานสภาฯ  ประจ าปี พ.ศ.2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่12 พฤษภาคม พ.ศ.2559มีสมาชิกสภาฯ           
   ท่านใดเห็นควรรับรอง ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  รับรอง     30    เสียง 

/นายณรงค.์.. 
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นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประธานสภาฯ  ประจ าปี พ.ศ.2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 มีสมาชิกสภาฯ                    
   ท่านใด มีความเห็นไม่รับรอง ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .......ไม่มี........ 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุป วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2   
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยมีมติ
   ที่ประชุม ดังนี้ 

   รับรอง     30    เสียง 
   ไม่รับรอง     -     เสียง 
   งดออกเสียง  3     เสียง  (ประธานสภาฯ , รองประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ) 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา 
 - ไม่มี- 

   เรื่อง เพื่อพิจารณา 

วาระท่ี 4 4.1 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 (วาระ 1 รับหลักการ ) 

นายณรงค์ พูนสิน เรียนเชิญ นายเกษม แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

นายเกษม  แซ่ลี ้ ผมนายเกษม แซ่ลี้  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง จะขอชี้แจง      
นายก อบต.  รายละเอียดเรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง     
   เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วาระ 1 รับหลักการ) 
   เนื่องจากบัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง จะได้
   เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
   บางเสาธงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  
   บางเสาธง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
   ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) 
   จึงขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณารายละเอียดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
   บางเสาธง เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   ............(สมาชิกร่วมกันพิจารณา)............. 

/นายณรงค.์.. 
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นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.   
ประธานสภาฯ  2547 หมวด ๓ ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตตริ่างขอ้บัญญัติวาระที่ 1 ให้ทีป่ระชุม                 

สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  

 ตามท่ีคณะผู้บริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดมาแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือ
ชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ..........ไม่มี.......... 

 ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมว่า เห็นควรจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเสาธง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  
(วาระ 1 รับหลักการ) หรือไม ่

   ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ชี้แจงรายละเอียด มีท่านใดสงสัย
   หรือซักถามหรือไม่ ......(ไม่มี)......... 
 ตามวาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระ 1 รับหลักการ ) 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระ 1 รับหลักการ ) 

 ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ    30   เสียง 

 นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
ประธานสภาฯ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วาระ 1 รับหลักการ ) 
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความเห็นว่าไม่ควรรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร     
   ส่วนต าบลบางเสาธง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560     
   ( วาระ 1 รับหลักการ ) ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .........ไม่มี........ 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
ประธานสภาฯ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วาระ 1 รับหลักการ ) 
   โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

   เห็นชอบ  30 เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกเสียง 3  เสียง ( ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ ) 
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นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ  พ.ศ. 2547 หมวด 3 ข้อ 45 วรรค 3 ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะมี 

การพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น  

 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

 ดังนั้น เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงลงมติรับหลักการในวาระที่ 1 แล้ว
นั้น ตามระเบียบฯ จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ขอให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติตาม
สมควร ขอให้สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ พร้อมผู้รับรอง  2  ท่าน 

นายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร ผมนายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 ขอเสนอ นายอภิชาติ บุญเรือนทอง 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 สมาชิกสภา หมู่ที่ 13 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายณรงค์  พูนสิน ขอสมาชิกสภารับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ มีผู้รับรอง จ านวน  2 คน ได้แก่  นายรุ่ง  พรเจริญ , นายสุนทร กันภัย            

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ นายอภิชาติ บุญเรือนทอง สมาชิกสภา หมู่ที่ 13 เป็นคณะกรรมการ 
   แปรญัตติ  ดังนี้ 
 เห็นชอบ      30    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง  
   งดออกเสียง   3    เสียง  

นายธนกฤช จันทร์แจ่ม ผมนายธนกฤช จันทร์แจ่ม สมาขิกสภา หมู่ที่ 9 ขอเสนอ นายสุนทร กันภัย  
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายณรงค์  พูนสิน ขอสมาชิกสภารับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ มีผู้รับรอง จ านวน  2 คน ได้แก่  นายสมบูรณ์ เรื่องม่ันคง , นายชีพ สอนใจ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ นายสุนทร กันภัย สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 เป็นคณะกรรมการ 
   แปรญัตติ  ดังนี้ 
 เห็นชอบ      30    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง  
   งดออกเสียง   3    เสียง  
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นายสายันต์ สีกลิ่นหอม ผมนายสายันต์ สีกลิ่นหอม สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 ขอเสนอ นายอ านวย แสงแจ่ม 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 สมาชิกสภา หมู่ที่ 16 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายณรงค์  พูนสิน ขอสมาชิกสภารับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ มีผู้รับรอง จ านวน  2 คน ได้แก่  นางสมศรี โอสถานนท์ , นายสุพิศ อยู่โพธิ์ทอง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ นายอ านวย แสงแจ่ม สมาชิกสภา หมู่ที่ 16 เป็นคณะกรรมการ 
   แปรญัตติ  ดังนี้ 
 เห็นชอบ      30    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง  
   งดออกเสียง   3    เสียง  

นายสุนทร กันภัย ผมนายสุนทร กันภัย สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 ขอเสนอ นายพิมล จุ้ยมณี 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายณรงค์  พูนสิน ขอสมาชิกสภารับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ มีผู้รับรอง จ านวน  2 คน ได้แก่  นางภัทรชมณ ภูมิสวัสดิ์ , นายรุ่ง พรเจริญ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ นายพิมล จุ้ยมณี สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 เป็นคณะกรรมการ 
   แปรญัตติ  ดังนี้ 
 เห็นชอบ      30    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง  
   งดออกเสียง   3    เสียง  

นายอ านวย แสงแจ่ม ผมนายอ านวย แสงแจ่ม สมาชิกสภา หมู่ที่ 16 ขอเสนอ นายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 16 สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายณรงค์  พูนสิน ขอสมาชิกสภารับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ มีผู้รับรอง จ านวน  2 คน ได้แก่  นางสาวสีนวล โดดสู้ , นายพิมล จุ้ยมณี 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ นายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 เป็นคณะกรรมการ 
   แปรญัตติ  ดังนี้ 
 เห็นชอบ      30    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง  
   งดออกเสียง   3    เสียง  

นายสะอาด กมลนาวิน ผมนายสะอาด กมลนาวิน สมาชิกสภา หมู่ที่ 12 ขอเสนอ นายวราวุฒิ พรเจริญ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 12 สมาชิกสภา หมู่ที่ 12 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

/นายณรงค.์.. 
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นายณรงค์  พูนสิน ขอสมาชิกสภารับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ มีผู้รับรอง จ านวน  2 คน ได้แก่  นายอภิชาติ บุญเรือนทอง , พิมล จุ้ยมณี      

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ นายวราวุฒิ พรเจริญ สมาชิกสภา หมู่ที่ 12 เป็นคณะกรรมการ 
   แปรญัตติ  ดังนี้ 
 เห็นชอบ      30    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง  
   งดออกเสียง   3    เสียง  

นายพิมล จุ้ยมณี  ผมนายพิมล จุ้ยมณี สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 ขอเสนอ นางสาวเจียมจิต สุขเกษม 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายณรงค์  พูนสิน ขอสมาชิกสภารับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ มีผู้รับรอง จ านวน  2 คน ได้แก่  นายสมชาย พ่วงไพโรจน์ , นายสุภาพ เรืองกัลป์ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ นางสาวเจียมจิต สุขเกษม สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมการ 
   แปรญัตติ  ดังนี้ 
 เห็นชอบ      30    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง  
   งดออกเสียง   3    เสียง  

นายณรงค์ พูนสิน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  .......ไม่มี...... 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีประชุม มีมิติเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 7 ท่าน ดังนี้ 

1. นายอภิชาติ บุญเรือนทอง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 13 
2. นายสุนทร กันภัย   สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 
3. นายอ านวย แสงแจ่ม   สมาชิกสภา หมู่ที่ 16 
4. นายพิมล จุ้ยมณ ี สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 
5. นายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 
6. นายวราวุฒิ พรเจริญ  สมาชิกสภา หมู่ที่ 12 
7. นางสาวเจียมจิต สุขเกษม สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 

   และขอเชิญนายพิเชษฐ์  แซ่ โค้ว   เลขานุการสภาฯ เป็นผู้นัดการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติครับ 
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นายพิเชษฐ์ แซ้โค้ว ผมนายพิเชษฐ์ แซ่โค้ว เลขานุการสภาฯ ขอเสนอให้มีการประชุม       
เลขานุการสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น.      
   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ชั้น 3 (ห้องเล็ก) โดยให้สมาชิก
   ทุกท่านยื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2559 
   ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ถึงเวลา 16.30 น. 

นายณรงค์  พูนสิน มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  .......ไม่มี...... 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 
   เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ชั้น 3       
   (ห้องเล็ก) โดยให้สมาชิกทุกท่านยื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต่
   วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ถึงเวลา 16.30 น. และนัด
   ประชุมครั้ งที่  2  ในวันจันทร์ที่  15 สิ งหาคม 2559 เวลา 10 .00 น .                  
   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ชั้น 3 (ห้องใหญ่) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระที่ 5 เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 5.1 เรื่อง โครงการออกหน่วยบริการ อบต.เคลื่อนที่ ในวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

นายณรงค์ พูนสิน องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงได้จัดท าโครงการออกหน่วยบริการ อบต .
ประธานสภาฯ  เคลื่อนที่ ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 
   ณ วัดบัวโรย หมู่ที่ 12 ต าบลบางเสาธง  
   -  เวลา 07.30 น. พร้อมกัน ณ วัดบัวโรย  
   -  เวลา 08.00 น. พิธีท าบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ กรวดน้ า รับศีล   
   รับพร ตามล าดับ 
   -  เวลา 09.30 น. พิธีเปิดโครงการฯ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง
   แนะน าส่วนราชการ/หน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน/กลุ่มโอท็อป ฯลฯ ที่เข้าร่วม       
   โครงการฯ /ทุกหน่วยงานเปิดให้บริการแก่ประชาชน 
   -  เวลา 15.00 น. เสร็จสิ้นโครงการฯ 
   โดยภายในงานมีหน่วยงานบริการมากมาย อาท ิ

1. ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี โดยโรงพยาบาลบางเสาธง 
2. สินค้าราคาธงฟ้า โดยกรมการค้าภายในจังหวัดสมุทรปราการ 
3. ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 
4. สินค้าราคาถูก โดยบริษัท ไทย อกริ ฟู้ด จ ากัดมหาชน 

 

/5.แนะน า... 
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5. แนะน าการศึกษาต่อ โดย กศน.อ าเภอบางเสาธง 
6. รับช าระภาษีต่างๆ โดย กองคลัง 
7. ให้ค าปรึกษาการขออนุญาตก่อสร้าง โดย กองช่าง 
8. บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดย กองสาธารณสุขฯ 
9. ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดย กองสวัสดิการสังคม 
10. นิทรรศการด้านการศึกษา 
11. นิทรรศการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
12. และอ่ืนๆ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

นายณรงค์  พูนสิน มีสมาชิกฯ ท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายพิมล จุ้ยมณี  ผมนายพิมล จุ้ยมณี สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 มีเรื่องขอถามถามครับ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 อยากให้ตรวจสอบงบประมาณในการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด    
   ด้วยครับ ท าไมถึงตั้งงบประมาณไว้ค่อนข้างสูง 

นายณรงค์ พูนสิน ขอเชิญนายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต.บางเสาธง 
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 

นายกิตต์ิธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์     
รองปลัด อบต.  รองปลัด อบต.บางเสาธง ขอชี้แจงรายละเอียด เรื่องการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง          
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเต็มพ้ืนที่ แต่เดิม อบต.ได้มีการส ารวจงบประมาณการติดตั้ง
   กล้องวงจรปิดเต็มพ้ืนที่ เป็นเงินทั้งสิ้น 65,000,000.- บาท ซึ่งเป็นงบประมาณ           
   ค่อนข้างสูง เพ่ือไม่ให้กระทบกระเทือนงบประมาณในการพัฒนาสาธารณูปโภค   
   ด้านอ่ืนในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จึงได้ตั้งงบประมาณติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ 
   25,000,000.- บาท โดยติดตั้งระยะที่ 1 บริเวณหมู่ที่ 1,2,15,16,17 ก่อน       
   แต่เมื่อสภาแจ้งเห็นว่าการติดตั้งกล้องในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 หากไม่ได้ผู้รับ
   จ้างรายเดียวอาจเกิดปัญหาการเชื่อมต่อกันได้ จึงปล่อยให้งบประมาณตกไป     
   เพ่ือแก้ปัญหาปีงบประมาณ 2560 จึงตั้งงบประมาณเพ่ือติดตั้งกล้องวงจรปิด       
   ไปในคราวเดียวท าให้ต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก 

นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ีนายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต.บางเสาธง 
ประธานสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือซักถามหรือไม่ครับ 

 

/นายอ านวย... 
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นายอ านวย แสงแจ่ม ผมนายอ านวย แสงแจ่ม สมาชิกสภา หมู่ที่ 16 ขอสอบถามเรื่องกล้องวงจรปิดกับ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 16 กล้อง CCTV เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าครับ แล้วจะด าเนินการติดตั้งเมื่อไร 

นายกิตต์ิธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์   เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์     
รองปลัด อบต.  รองปลัด อบต.บางเสาธง ขอชี้แจงว่ากล้องวงจรปิดหรือกล้อง CCTV เป็นชื่อเรียก
   เดียวกัน และในการจะติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือกล้อง CCTV จะต้องด าเนินการ    
   ขออนุมัติกับคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดสมุทรปราการก่อนถึง
   จะด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทัน 
   ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ีนายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต.บางเสาธง 
ประธานสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือซักถามหรือไม่ครับ 

นายสุนทร กันภัย ผมนายสุนทร กันภัย สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 ขอเพ่ิมเติม เรื่องที่ อบต.บางเสาธง
ประธานสภาฯ  จะด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตพ้ืนที่ต าบลบางเสาธงนั้นก็เป็นเรื่องที่ดี          
   ส าหรับชุมชนของเรา แต่ผมอยากจะเสนอแนะผู้บริหารว่าควรด าเนินการติดตั้งใน
   พ้ืนที่ที่จ าเป็นและเป็นจุดเสี่ยงอันตรายไปก่อนถ้าในพ้ืนที่ไหนที่ยังไม่มีความจ าเป็น   
   หรือยังเข้าข่ายเป็นจุดเสี่ยงอันตรายก็ยังไม่ควรรีบติดตั้งครับ ควรน างบประมาณไป
   ด าเนินการในส่วนอ่ืนๆ อย่างเช่น เรื่องวางท่อระบายน้ า ผมจึงขอฝากไว้พิจารณา
   ด้วยครับ 

นายกิตต์ิธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์   เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์     
รองปลัด อบต.  รองปลัด อบต.บางเสาธง ตามที่นายสุนทร กันภัย สมาชิกสภา หมู่ที่  14 ได้       
   เสนอแนะมานั้น ในเรื่องเกี่ยวท่อระบายน้ า จากการที่ท่านสมาชิกฯ ได้แจ้งมาและ
   ทางกองช่างได้ส ารวจมาว่ามีพ้ืนที่ที่ด าเนินการเสร็จแล้วในปีนี้และก าลังด าเนินการ
   อยู่ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในส่วนปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทาง อบต.     
   ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้เอาไว้แล้วครับ ซึ่งเป็นงบประมาณคนละส่วนกันกับการ       
   ติดตั้งกล้องวงจรปิดครับ  

นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ีนายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต.บางเสาธง 
ประธานสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือซักถามหรือไม่ครับ 

นายณรงค์ พูนสิน ผมนายณรงค์ พูนสิน ประธานสภาฯ ขอสอบถามเรื่องการจัดเก็บขยะ 
ประธานสภา เนื่องจากว่าทาง อบต.บางเสาธง ก็มีพนักงานขับรถขยะแล้ว เหตุใดเราถึงไม่

ด าเนินการจัดเก็บเองครับ 

 

/นายกิตติ์ธเนศ... 
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นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศม์ิ  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์     
รองปลัด อบต.  รองปลัด อบต.บางเสาธง ตามที่ นายณรงค์ พูนสิน ประธานสภา อบต.บางเสาธง 
   ได้สอบถามเรื่องการเก็บขยะ เดิมแล้วทางอบต.บางเสาธงจะเริ่มจัดเก็บขยะตั้งแต่
   เดือนที่ผ่านมาแต่ยังติดสัญญากับทางบริษัทเดิมอยู่ ประกอบกับตอนนี้เรามีแต่           
   พนักงานขับรถ แต่ยังไม่มีพนักงานเก็บขยะท้ายรถ ท าให้ยังไม่สามารถจัดเก็บ    
   ขยะเองได้ ซึ่งขณะนี้ก าลังเปิดรับสมัครคนงานอยู่ ซึ่งคาดว่าทาง อบต.บางเสาธง   
   จะด าเนินการจัดเก็บขยะในพ้ืนที่ของอบต.บางเสาธงบางส่วนได้ในสิ้นปีงบประมาณ
   นี้ครับ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

นายสุนทร กันภัย  ผมนายสุนทร กันภัย สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 ผมขอสอบถามเกี่ยวกับยาฉีดหญ้าครับ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 เนื่องจากผมได้เคยออกเงินส่วนตัวซื้อยาฉีดหญ้า เพ่ือมาทดแทนไปก่อนเพราะ        
   จ านวนยาของทางอบต.บางเสาธงมีไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ผมจึงอยากจะให้ทาง 
   อบต.บางเสาธง เพ่ิมปริมาณยาฉีดหญ้าให้เพียงพอมากกว่านี้ครับ เพราะชาวบ้าน
   เดือดร้อน เมื่อถึงคราวจะขอเบิกยาแล้วยามีไม่เพียงพอ 

นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศม์ิ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์     
รองปลัด อบต.  รองปลัด อบต.บางเสาธง ขอชี้แจงเรื่องยาฉีดหญ้าครับ 
   เนื่องจากทาง อบต.บางเสาธง ก าลังสอบราคาใหม่ ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะได้บริษัทอะไร 
   และในปีงบประมาณหน้าทางอบต.บางเสาธง จะตั้งงบประมาณให้สูงกงว่าเดิม          
   เพ่ือให้ได้ตัวยาที่มีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเก่า เพ่ือจะได้แก้ปัญหาความเดือดร้อน
   ของชาวบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ีนายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต.บางเสาธง 
ประธานสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือซักถามหรือไม่ครับ 

นางสาวสุชาดา หงษ์จร ดิฉันนางสาวสุชาดา หงษ์จร ปลัด อบต.บางเสาธง ขอเชิญชวนสมาชิกสภาฯ ช่วย
ปลัด อบต.  ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านในพ้ืนที่ให้ไปออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม ตั้งแต่ 
   เวลา 08.00-16.00 น. ซึ่งในประเด็นที่ 1 จะมีช่องสี่เหลี่ยมเห็นชอบกับไม่       
   เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ประเด็นเพ่ิมเติม จะมีช่องสี่เหลี่ยม 
   เห็นชอบกับไม่เห็นชอบ เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผน      
   ยุทธศาสตร์ชาติ สมควรก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรก นับแต่
   วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกับของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณา
   ให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

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

ปิดประชุม  เวลา 11.30 น. 

 
  ลงชื่อ                                             ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นายพิเชษฐ์   แซ่โค้ว) 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 

ลงชื่อ                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายณรงค์   พูนสิน) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
 

ตรวจแล้ว 

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

๑. นางภัทรชมณ  ภูมิสวัสดิ ์ 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 ..................................................................... 

 

 

 
 



  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  
   

 

 

 

 

 

 

 


