
 
วาระการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2559 

วันจันทร์ที่  15 สิงหาคม  พ.ศ. 2559 
ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลบางเสาธง ชั้น 3 

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

วาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1  เรื่ อง  โครงการออกหน่ วยบริการ  อบต . เคลื่ อนที่ ในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

วาระท่ี 2 เรื่อง รับรองการรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2559  เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม  พ.ศ. 2559 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจาการประชุมที่ผ่านมา 
 -ไม่มี- 

วาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
 4.1 เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง             

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( วาระท่ี 2,3) 
   4.2 เรื่องขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ.2559  
 4.3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกันเงินในกรณีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ในกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี 2559 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
2560 

 4.4 เรื่อง การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

วาระท่ี 5  เรื่อง  เรื่องอ่ืนๆ  

 

 
 

 

 

 



ประธานสภา 

วาระการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 

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

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ชั้น 3 

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

วาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   1.1 เรื่อง โครงการออกหน่วยบริการ อบต.เคลื่อนที่ในวันส 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 
   รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกฯ 

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

 วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 1 ประจ าปี 2559 
    เมื่อวันพุธที่ 3 เดือน สิงหาคม 2559 

นายณรงค์  พูนสิน ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
ประธานสภา ฯ  2559  เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ว่ามีข้อความใดต้องการ 
   แก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ........(ไม่มี)........... 

ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านผู้ใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่  3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2559  เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 

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

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจาการประชุมที่ผ่านมา 
 - ไม่มี- 
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วาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
 4.1 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระท่ี 2,3) 

นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฏหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ  พ.ศ.๒๕๔๗  หมวด ๓ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างขอ้บัญญัติวาระที่ ๒ ให้ปรึกษา  

เรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น      
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็น
ด้วยกับค าแปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอเปรญัตติหรือ
เสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกัน
หรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มี
การแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการ            
แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับ      
ไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เปน็การขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไปสภาท้องถิ่นอาจจะลงมติ
ให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลบางเสาธง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 7 ท่าน ซึ่งได้มีการประชุมพิจารณา
เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม ๒๕๕9 ไปแล้วนั้น จึงขอเชิญนายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร   
ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ชี้แจงรายละเอียดการแปรญัตติให้        
ที่ประชุมสภาพิจารณา 

นายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร ..............................................................................  

 นายณรงค์  พูนสิน ตามที่ นายนิเวสน์  ไวกุลเพ็ชร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานการ
ประธานสภา ฯ  ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ  เรื่องงบประมารณรายจ่าย          
   ประจ าปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ขอมติที่ประชุม 
   สภาด้วยครับ 

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

นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ประธานสภา ฯ  ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗  หมวด ๓  ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่  ๓ 

ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติอภิปราย  ถ้ามีเหตุอัน
สมควรในการพิจารณาวาระที่  ๓  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นควรว่าจะให้
ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
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ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมในวาระท่ี 3 ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเสาธง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
หรือไม่ 

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

 4.2 เรื่อง ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญปลัด/รองปลัด (ผอ.กองคลัง) 
ประธานสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 

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

นายณรงค์ พูนสิน ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร    
ประธานสภาฯ  ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า  

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ตามท่ีนายเกษม  แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ชี้แจงรายละเอียด 
มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่................(ไม่มี)................... 

 ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2558 

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

 4.3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกันเงินในกรณีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ในกรณียั งมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี 2559 ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2560 

นายณรงค์  พูนสิน เรียนเชิญปลัด/รองปลัด ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา ฯ 

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

นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ     
ประธานสภาฯ เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ     
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
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นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ีได้ชี้แจงรายละเอียดมาแล้วนั้น มสีมาชิกฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมจะให้กันเงินไว้ตามระเบียบฯ หรือไม่ครับ ขอมติที่ประชุม    

ด้วยครับ 

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

 4.4 เรื่อง การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

นายณรงค์  พูนสิน ......................................................................................... 
ประธานสภา ฯ 

นายณรงค์  พูนสิน มีสมาชิกท่านใดเสนอหรือซักถามอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ  - ไม่มี - ถ้าไม่มีกระผมขอปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  11.30  น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง และท่านสมาชิกสมาชิก
ทุกท่านกระผม นายนิ เวสน์ ไวกุลเพ็ชร  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  14 ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงในการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีมติให้ส่งร่างข้อบัญญัติ ให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาในรายละเอียด โดยก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเสาธง ยื่นเสนอค าแปรญัตติภายในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 
2559 ถึงเวลา 16.30 น. นั้น คณะกรรมการฯ ได้ร่วมประชุมพร้อมกัน เมื่อวันพุธ
ที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงชั้น 3 
(ห้องเล็ก) โดยในการพิจารณาครั้งนี้ ได้เชิญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความเห็นประกอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเสาธง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ       

 พ.ศ.2560 โดยให้ที่ประชุมเลือกต าแหน่งประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 1 ท่าน 
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 1 ท่าน ดังนี้ 
 1. นายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  14 เป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ   
 2.  นายพิมล  จุ้ ยมณี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   11 เป็น เลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ 
โดยการพิจารณาในครั้งนี้ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ยื่น
เสนอค าแปรญัตติภายในเวลาที่ก าหนดแต่อย่างใด ผลการพิจารณาสรุปได้ ดังนี้ 
1. ในส่วนที่ 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  ไม่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. ส่วนที่ 2 ตัวบทบัญญัติในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีมติ   ไม่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ส่วนที่ 3 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานต่าง ๆ ของร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 มีมติ แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบ เนื่องจาก 
1. มีข้อผิดพลาดทางด้านธุรการและบางรายการ หมวด ประเภท บางรายการไม่
ถูกต้อง 
2. ได้มีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณใหม่ (หลังจากที่มีการประชุม
แล้ว) 
รายละเอียดดังนี้ 

 

 



รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 

สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2559 
วันจันทร์ที่  15  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 เรื่อง โครงการออกหน่วยบริการ อบต.เคลื่อนที่ในวันส 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 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้ง 1 ประจ าปี 2559 
    เมื่อวันพุธที่ 3 เดือน สิงหาคม 2559 

นายณรงค์  พูนสิน ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
ประธานสภา ฯ  2559  เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ว่ามีข้อความใดต้องการ 
   แก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ........(ไม่มี)........... 

ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านผู้ใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่  3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2559  เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 

/นายณรงค.์.. 
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 นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประธานสภาฯ  ประจ าปี พ.ศ.2559 เมื่อวันวันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 มีสมาชิกสภาฯ           
   ท่านใดเห็นควรรับรอง ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  รับรอง   24    เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประธานสภาฯ  ประจ าปี พ.ศ.2559 เมื่อวันพุธที่  3 สิงหาคม พ.ศ.2559 มีสมาชิกสภาฯ                    
   ท่านใด มีความเห็นไม่รับรอง ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .......ไม่มี........ 

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     24    เสียง 
   ไม่รับรอง     -     เสียง 
   งดออกเสียง  3     เสียง  (ประธานสภาฯ , รองประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ) 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา 
 - ไม่มี- 

วาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
 4.1 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560(วาระท่ี 2,3) 

นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฏหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ  พ.ศ.๒๕๔๗  หมวด ๓ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างขอ้บัญญัติวาระที่ ๒ ให้ปรึกษา  

เรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น      
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็น
ด้วยกับค าแปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติ
หรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้ง
กันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มี
การแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการ            
แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับ      
ไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เปน็การขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไปสภาท้องถิ่นอาจจะลงมติ
ให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

/ตามท่ีสภา... 
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ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลบางเสาธง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 7 ท่าน ซึ่งได้มีการประชุมพิจารณา
เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม ๒๕๕9 ไปแล้วนั้น จึงขอเชิญนายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร   
ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ชี้แจงรายละเอียดการแปรญัตติให้        
ที่ประชุมสภาพิจารณา 

 นายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง และท่านสมาชิก
ประธานคณะกรรมการฯ ทุกท่านกระผม นายนิ เวสน์ ไวกุลเพ็ชร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  14 ประธาน           
   คณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงในการ        
   ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
   มี มติ รั บหลั ก ก าร ร่ า งข้ อบั ญญั ติ อ ง ค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นต า บลบา ง เ ส า ธ ง                
   เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีมติให้ส่งร่างข้อบัญญัติ 
   ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาในรายละเอียด โดยก าหนดให้สมาชิกสภา         
   องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ยื่นเสนอค าแปรญัตติภายในวัน อังคาร          
   ที่ 9 สิงหาคม 2559 ถึงเวลา 16.30 น. นั้น คณะกรรมการฯ ได้ร่วมประชุม  
   พร้อมกัน เมื่อวันพุธที่  10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร       
   ส่วนต าบลบางเสาธงชั้น 3 (ห้องเล็ก) โดยในการพิจารณาครั้งนี้ ได้เชิญคณะผู้บริหาร
   และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความเห็นประกอบการพิจารณา   
   ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย         
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยให้ที่ประชุมเลือกต าแหน่งประธาน         
   คณะกรรมการแปรญัตติ 1 ท่าน และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 1 ท่าน 
   ดังนี้ 

 1. นายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 เป็นประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติ   
 2. นายพิมล  จุ้ยมณี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  11 เป็นเลขานุการ 
 คณะกรรมการแปรญัตติ 
โดยการพิจารณาในครั้งนี้ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง      
ยื่นเสนอค าแปรญัตติภายในเวลาที่ก าหนดแต่อย่างใด ผลการพิจารณาสรุปได้ ดังนี้ 
1. ในส่วนที่ 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  ไม่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. ส่วนที่ 2 ตัวบทบัญญัติในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีมติ ไม่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ส่วนที่ 3 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานต่างๆ ของร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มีมติ แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบ เนื่องจาก 

/1.มีข้อผิดพลาด... 
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   1. มีข้อผิดพลาดทางด้านธุรการและบางรายการ หมวด ประเภท บางรายการ      
   ไม่ถูกต้อง 
   2. มีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณใหม่ หนังสือกรมการปกครอง    
   ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559           
   (หลังจากท่ีมีการประชุมแล้ว) 
   รายละเอียดดังนี้  
  ส านักงานปลัด  
  - หน้าที่ 19  ข้อ 1. ค่าจัดซื้อกล้องวงจรโทรทัศน์วงจรปิด   ตั้งไว้ 65,000,000.-  บาท 
เพิ่มเติม  จ านวน 80 จุด 198 กล้อง 
 
  กองช่าง 
  - หน้าที่ 3  ขุดลอกคลอง 
   ข้อ 1. โครงการขุดลอกคลองพญาเพ็ชร,คลองกลั่นหอม,ล ารางหางพัด,คลองล ารางกระบือ, 
คลองไทรตามาก,คลองตัน และขุดลอกคลองข้างโรงเรียนละมูลรอดศิริ (คลองผู้ช่วย) หมู่ที่ ๑๓ และหมู่ที่ ๑๔ 
ต าบลบางเสาธง                 ตั้งไว้  ๒,030,000.- บาท 
โดยขุดลอกคลองพญาเพ็ชร ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๕.๐๐ เมตร ก้นคลอง ๑๓.๐๐ เมตร ระยะความยาว 
๒,๕๐๐.๐๐ เมตร ,ขุดลอกคลองกลั่นหอม ปากคลองกว้าง ๖.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง  ๔.๐๐ เมตร ระยะ
ความยาว ๓,๘๐๐.๐๐ เมตร , ขุดลอกล ารางกระบือ ปากคลองกว้าง ๔.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร 
ระยะความยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร , ขุดลอกคลองไทรตามาก,คลองตัน ปากคลองกว้าง ๖.๐๐ เมตร ก้นคลอง
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะความยาว ๑,๔๐๐ เมตร , ขุดลอกล ารางหางพัด ปากคลองกว้าง ๖.๐๐ เมตร ก้น
คลองกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะความยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร และขุดลอกคลองข้างโรงเรียนละมูลรอดศิริ (คลอง
ผู้ช่วย) 2 ปากคลองกว้างเฉลี่ย 8.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง  6.๐๐ เมตร ระยะความยาว 1๐๐.๐๐ เมตร  และ 
ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร 3 ระยะความยาว 1๐๐.๐๐ เมตร ขุดให้ลึก 
๑.๐๐ เมตร   4 มีปริมาณดินขุดรวม 69,950.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งคันคลอง ตามรูปแบบ                 
อบต.บางเสาธง  
เดิม  1  ตั้งไว้   ๒,030,000  บาท   เป็น   ตั้งไว ้  ๒,040,000  บาท 
  ตัดข้อความ xxx   2  ปากคลองกว้างเฉลี่ย 8.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง 6.๐๐ เมตร ระยะ
ความยาว 1๐๐.๐๐ เมตร   
แก้ไขรายละเอียด  3  ระยะความยาว 1๐๐.๐๐ เมตร   เป็น    ระยะความยาว 3๐๐.๐๐เมตร 
  แก้ไขรายละเอียด  4  มีปริมาณดินขุดรวม 69,950.๐๐ ลบ.ม.  เป็น   70,450.๐๐ ลบ.ม. 

  หน้าที่ 3 ข้อที่ 2. โครงการขุดลอกคลองบางค าราม หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔  
ต าบลบางเสาธง                 ตั้งไว้  ๖๙,๐๐๐  บาท  
โดยขุดลอกคลองบางค ารามปากคลองกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐เมตร ก้นคลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร ระยะความยาว 
๘๐๐.๐๐ เมตร ขุดให้ลึก ๑.๐๐ เมตร มีปริมาตรดินขุดรวม ๒,๔๐๐,0๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งคันคลอง    
เดิม มีปริมาตรดินขุดรวม ๒,๔๐๐,0๐๐ ลบ.ม. เป็น มีปริมาตรดินขุดรวม ๒,๔๐๐.๐๐ ลบ.ม. 

/-หน้าที่ 3... 
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  -   หน้าที่ 3 ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (4,790,000) 
    ข้อ  1.  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
เดิม ตั้งไว้ 4,500,000.- บาท  เป็น ตั้งไว้  4,490,000.-  บาท 
  -  หน้าที่ 10  ถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุก 
  ข้อที่ 3  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุก ซอย ๑๔ พัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ต าบล
บางเสาธง               ตั้งไว้ ๑,๓๔๕,๐๐๐.- บาท  
โดยก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง
๑,๖๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ทับหน้าด้วยหินคลุก กว้าง ๖.๐๐ เมตร 1 ยาว ๔4๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ 
เมตร 2 ปริมาตรหินคลุก ๘01.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น  
  แก้ไขรายละเอียด    1 ยาว ๔5๕.๐๐ เมตร  เป็น   ยาว ๔4๕.๐๐ เมตร 
  แก้ไขรายละเอียด   2 ปริมาตรหินคลุก ๘19.๐๐ ลูกบาศก์เมตร  เป็น ปริมาตรหินคลุก     
๘01.๐๐ ลูกบาศก์เมตร  
  -  หน้าที่ 8  ประเภทอาคารต่างๆ 
   ข้อ 1.  โครงการก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง หมู่ ๑ ต.บางเสาธง  
            ตั้งไว ้  ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท  
โดยก่อสร้างห้องน้ า คสล. สูง ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าและถนน) 
  ย้ายแผนงานไปอยู่กองการศึกษา เป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  
  กองการศึกษา   
  ตัดโครงการ xxx    
  หน้าที่ 5 ข้อที่ ๒. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  จ านวน ๒๔,๐๐๐.- บาท 
  เดิม  หน้าที่ 5  ข้อที่  ๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
จ านวน  ๒,๐๔๔,๐๐๐  บาท เป็น หน้าที่ 5 ข้อที่ ๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) จ านวน ๑,๗๘๘,๕๐๐.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๕  ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดเสาธงกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบัวโรย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละมูลรอดศิริ  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง จัดสรรให้เด็กตามจ านวนเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๕๙ จ านวนเด็ก ๓๖๕ คน 
อัตราคนละ ๒๐ บาท จ านวน  ๒๔๕ วัน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)   
 
 
 
 

/เดิม หน้าที่ 6... 
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  เดิม  หน้าที่ 6 ค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน ๔,๑๒๐,๖๔๐.- บาท 

เป็น  หน้าที่ 6 ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน  ๔,๐๖๒,๒๔๐.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๕ ศูนย์ ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดเสาธงนอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบัวโรย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละมูลรอดศิริ  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง จัดสรรให้จ านวน ๒๖๐ วัน ถัวเฉลี่ยคนละ ๘ บาท (กรมจัดสรร คนละ 
๗.๓๗ บาท อบต.สมทบอีกคนละ ๐.๖๓ บาท) ตามจ านวนเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จ านวน ๓๖๕ 
คน  และ โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง จ านวน ๖ โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่
,โรงเรียนวัดเสาธงนอก,โรงเรียนวัดเสาธงกลาง,โรงเรียนวัดบัวโรย,โรงเรียนละมูลรอดศิริ และโรงเรียนคลอง
เจริญราษฎร์  จัดสรรให้แต่ชั้นเด็กเล็ก(๔-๕ ขวบ) - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ถัวเฉลี่ยกล่องละ ๘ บาท จ านวน 
๒๖๐ วัน (เปิดเทอม ๒๐๐ วัน ปิดเทอม ๖๐ วัน) ตามจ านวนเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จ านวน 
๑,๕๘๘ คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๗๒ ลว ๑๕ ก.ค. ๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๑๖.๔/ว๑๕๐๗ ลว ๓ ส.ค. ๕๙  เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

นายณรงค์  พูนสิน ตามท่ี นายนิเวสน์  ไวกุลเพ็ชร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14  
ประธานสภาฯ  ซึ่งเป็น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัย
   หรือซักถามหรือไม ่......(ไม่มี)..... 
   ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมในวาระที่ 2 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล      
   เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหาร  
   ส่วนต าบลบางเสาธงเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการแปรญัตติรายงาน หรือไม่ โปรด
   ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   24  เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตามที่ ป ร ะชุ ม ใน ว า ระที่  2  ร่ า ง ข้ อบั ญญั ติ อ ง ค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ วนต า บล                      
ประธานสภาฯ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหาร  
   ส่วนต าบลบางเสาธง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความเห็นว่าไม่ควรรับร่าง                   
   ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติรายงาน หรือไม่ โปรด ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม .......ไม่มี....... 

นายณรงค์ พูนสิน ตามที่ ป ร ะชุ ม ใน ว า ระที่  2  ร่ า ง ข้ อบั ญญั ติ อ ง ค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ วนต า บ ล                      
ประธานสภาฯ   เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหาร  
   ส่วนต าบลบางเสาธง โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

/อนุมัต.ิ.. 
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   อนุมัติ       24  เสียง 
   ไม่อนุมัติ        -  เสียง 
   งดออกเสียง    3  เสียง (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 

นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ประธานสภา ฯ  ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๓ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี ๓ 

ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน
สมควรในการพิจารณาวาระที่ ๓ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นควรว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมในวาระที่ 3 ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางเสาธง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
หรือไม่ โปรด ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   24  เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตามที่ประชุมในวาระที่ 3 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความเห็นว่าไม่ควรให้ตรา
ประธานสภาฯ  ข้อบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง หรือไม่ โปรด    
   ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม .......ไม่มี....... 

นายณรงค์ พูนสิน ตามที่ประชุมในวาระที่ 3 มีมติเห็นควรว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ  ส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การ       
   บริหารส่วนต าบลบางเสาธง ดังนี้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ      24    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง  
   งดออกเสียง   3    เสียง (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 

 4.2 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญนายเกษม แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

 

/นายเกษม... 
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นายเกษม  แซ่ลี ้ เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง 
นายก อบต.  เนื่องจากกองคลังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน
   เลื่อนกระจก จ านวน 6 ตู้ แต่ขนาดตู้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่สามารถจัดซื้อได้ตาม
   ขนาดความสูง โดยจากการสอบถามและสืบราคาเบื้องต้น ไม่มีผู้ขายรายใดผลิต          
   ขนาดตามที่ตั้งไว้ในงบประมาณแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดซื้อตู้เหล็ก
   เก็บเอกสารดังกล่าวได้ จึงมีความจ าเป็นขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง          
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียด ดังนี้ 

  กองคลัง 
  ข้อความเดิม 
  หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดเลื่อนกระจก จ านวน 6 ตู้            ตั้งไว้  48,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก จ านวน 6 ตู้ ส าหรับจัดเก็บเอกสารทาง
ราชการ เช่น ฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ ฯลฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  -  ตัวตู้ผลิตจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร 
  - มีขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร x 45 เซนติเมตร x 185 
เซนติเมตร 
  -  มีแผ่นชั้นส าหรับปรับระดับวางเอกสารไม่น้อยกว่า 3 แผ่น 
  -  มีกุญแจล็อค 
  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
ตามราคาท้องถิ่น ทั้งนี้ ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/1989            
ลว.22 มิ.ย.2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 

  ข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
  หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดเลื่อนกระจก จ านวน 6 ตู้            ตั้งไว้  48,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก จ านวน 6 ตู้ ส าหรับจัดเก็บเอกสารทาง
ราชการ เช่น ฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ ฯลฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  -  ตัวตู้ผลิตจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร 
  - มีขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร x 45 เซนติเมตร x 180 
เซนติเมตร 
  -  มีแผ่นชั้นส าหรับปรับระดับวางเอกสารไม่น้อยกว่า 3 แผ่น 
  -  มีกุญแจล็อค 
 

/เป็นครุภัณฑ์... 
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เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น 
ทั้งนี้ ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/1989 ลว.22 มิ.ย.2552 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 

นายณรงค์ พูนสิน ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร    
ประธานสภาฯ  ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า  

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ตามท่ีนายเกษม  แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ชี้แจงรายละเอียด 
มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ ..........(ไม่มี).............  
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2560
หรือไม่ครับ โปรด ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  24  เสียง 

 นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.2 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ  ประจ าปีงบประมาณ 2559 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ ขอให้สมาชิกสภาฯ 
   ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .........ไม่มี........ 

 นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.2 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ  ประจ าปีงบประมาณ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

   อนุมัติ         24    เสียง 
 ไม่อนุมัติ   -     เสียง  
   งดออกเสียง      3     เสียง (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 

   4.3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย ท่ีกันจากปีงบประมาณ 2558                   
   ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559 แต่ยังมิได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินใน 
   ปีงบประมาณ 2559 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2560 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเรียนเชิญ นายเกษม แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

นายเกษม  แซ่ลี ้ เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมนายเกษม  แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง 
นายก  อบต. จะขอชี้แจงเรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่ายที่กันจากปีงบประมาณ  

2558 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559 ไว้ นั้น 
/ตามท่ีสภา... 
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 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ได้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ด าเนินการก่อหนี้
ผูกพัน จากปีงบประมาณ 2558 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559 จ านวน 2 
รายการ จากการประชุมสภาสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2558 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นั้น ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2559 แล้ว        
มีจ านวน 2 รายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินมาจากปี 2558 ได้ด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง  แต่ยังไม่ได้เบิก
จ่ายเงิน จึงมคีวามจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก ได้แก่ 

  กองช่าง 
  หมวด   งบลงทุน 
  ประเภท  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
  1. โครงการฝังท่อระบายน้ าถนนสายคิงคอง หมู่ที่ 2 ต าบลบางเสาธง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 
44/2559 ลงวันที่  22 มิถุนายน 2559 โดยสัญญามีก าหนดสิ้นสุด วันที่  20 ตุลาคม 2559                
เป็นเงิน 5,800,000.- บาท 
   2. โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. แยกเข้าวัดบัวโรย หมู่ที่ 12 ต าบลบางเสาธง ตาม
สัญญา เลขที่ 50/2559 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 โดยสัญญามีก าหนดสิ้นสุด วันที่ 5 พฤศจิกายน 
2559 เป็นเงิน  8,200,000.- บาท   

รวม  2  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  14,000,000.-  บาท 

นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
ประธานสภาฯ  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 หมวด 5 การกันเงิน       
ข้อ 59 วรรค 2 

 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีที่มีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่สร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

นายณรงค์  พูนสิน ตามที่ท่านนายเกษม  แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง ได้ชี้แจงรายละเอียดการขยาย
ประธานสภาฯ             เวลาเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย ที่กันจากปีงบประมาณ 2558 ไว้เบิกจ่ายใน 

ปีงบประมาณ 2559 แต่ยังมิได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2559   
โดยขอขยายเวลาไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2560 มีสมาชิกฯ ท่านใดสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่ .........ไม่มี.......  

/ตามวาระ... 
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ตามวาระที่ 4.3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย ที่กันจากปีงบประมาณ 
2558 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559แต่ยังมิได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน                      
ในปีงบประมาณ 2559 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2560 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
มีความเห็นควรอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายรายจ่ายค้างจ่าย ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือ
ขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 24 เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย ที่กันจากปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  2558 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559แต่ยังมิได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินใน         
   ปีงบประมาณ 2559 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2560 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
   มีความเห็นว่าไม่ควรอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายรายจ่ายค้างจ่าย ขอให้สมาชิกสภาฯ      
   ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .........ไม่มี........ 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ประชุมในวาระ 4.3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย ที่กันจาก
ประธานสภาฯ  ปีงบประมาณ 2558 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559 แต่ยังมิได้ด าเนินการ   
   เบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2559 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2560โดย         
   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

   เห็นชอบ      24    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง  
   งดออกเสียง   3    เสียง (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 

 4.4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกันเงินในกรณีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ในกรณียั งมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี 2559 ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2560 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญนายเกษม แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

นายเกษม แซ่ลี ้ ด้วยทางองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง มีโครงการ ตามข้อบัญญัติองค์การ
นายก อบต.  บริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ
   องค์การบริหารส่ วนต าบลบางเสาธง  ที่ ยั ง ไม่ ได้ด า เนินการจัดซื้ อจัดจ้ าง             
   ตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง จึงขอพิจารณาอนุมัติกันเงิน    
   ในกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี 2559 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2560          
   ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

/ส านักงานปลัด... 
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  ส านักงานปลัด 
  หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ             ตั้งไว้  9,300.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 3 เครื่องๆ ละ 3,100.- บาท โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารก าหนด ดังนี้ 
  -  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
  -  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2559-2561 ยุทธฯ ที่ 6 แนวทางท่ี 6.6 หน้าที่ 147 ล าดับที่ 1) 

รวมเป็นเงิน  9,300.- บาท 

  กองคลัง 
  หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  1. ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์            ตั้งไว้  20,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับสแกนเอกสารทางราชการ เช่น ฎีกาเบิก
จ่ายเงินต่างๆ ฯลฯ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด ดังนี้ 
  - เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ไม่
น้อยกว่า 50 แผ่น 
  -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
      -  มีความเร็วในการสแกนกระดาษ ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 8 ppm 
  -  สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษ ขนาด A4 
  -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า    
1 ช่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 
  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 ชุด 
                 ตั้งไว้  16,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ก าหนด ดังนี้ 
  -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 

/-มีหน่วย... 
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  -  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จ านวน 1 หนว่ย 
  -  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  -  สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b , g , n) 
  -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  -  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 
  2. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 1 ชุด  
                 ตั้งไว้  29,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารก าหนด ดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน เสมือน 
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  -  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า   
8 MB 
  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพเป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 
จ านวน 1 หน่วย 
  -  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  -  สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b , g , n) 
  -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  -  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 
 
 

/3.เครื่อง... 
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  3. เครื่องส ารองไฟ              ตั้งไว้   6,200.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 3,100.- บาท โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารก าหนด ดังนี้ 
  -  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
  -  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 

รวมเป็นเงิน  71,200.- บาท 

  กองช่าง 
  หมวด งบลงทุน 
  ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  1. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง หมู่ที่ 7 ต าบล    
บางเสาธง          ตั้งไว้  15,500,000.- บาท  
โดยก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. โครงหลังคาเหล็ก พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนเข็มรับน้ าหนักปลอดภัยได้ไม่น้อย
กว่า 1 ตัน ต่อตารางเมตร ขนาดกว้าง 17.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 ยุทธฯ ที่ 6 แนวทางท่ี 6.6 หน้าที่ 153 ล าดับที่ 26) 
  2. โครงการก่อสร้างถนนสายเสาธง-จระเข้ใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลบางเสาธง 
            ตั้งไว้  6,650,000.- บาท 
โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างเฉลี่ย 7.60 เมตร ยาว 490.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,724.00 ตารางเมตร บนวัสดุหินคลุกปรับระดับและขยายสะพาน ค.ส.ล.ข้าม
ล ารางบางค ารามทั้งสองฝั่งพร้อมฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.
ส.ล.ความยาวรวม 380.00 เมตร ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธฯ ที่ 1 แนวทางท่ี 1.1 
หน้าที่ 48 ล าดับที่ 9) 
  3. โครงการยกระดับถนนไทยประกันสายเมน 2 หมู่ที่ 1 ต าบลบางเสาธง  
           ตั้งไว้  6,380,000.-  บาท 
โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 810.00 เมตร และกว้าง 
6.00 ยาว 135.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7,290.00 ตารางเมตร พร้อมทาง
เชื่อมแอสฟัลท์คอนกรีต ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     
(งานไฟฟ้าถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธฯ ที่ 1 แนวทางท่ี 1.1 หน้าที่ 45 
ล าดับที่ 1) 
  
 
 

/4.โครงการ... 



-15- 

  4. โครงการยกระดับถนนซอยธรรมศิริ หมู่ที่ 7 ต าบลบางเสาธง   
 ตั้งไว้ 1,720,000.- บาท 

โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร กว้างเฉลี่ย 7.60 เมตร ยาว 253.00 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,922.80 ตารางเมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน     (งานไฟฟ้าถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธฯ ที่ 1 แนวทางท่ี 1.1 
หน้าที่ 50 ล าดับที่ 19) 
  5. โครงการยกระดับถนนไทยประกันสายเมน 3 หมู่ที่ 1 ต าบลบางเสาธง 
            ตั้งไว้  3,880,000.- บาท 
โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ยาว 530.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,240.00 ตารางเมตร พร้อมทางเชื่อมแอสฟัลท์คอนกรีต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธฯ ที่ 
1 แนวทางท่ี 1.1 หน้าที่ 45 ล าดับที่ 1) 
  6. โครงการยกระดับถนนสายเสาธง – บัวโรย – มอเตอร์เวย์ หมู่ที่ 4  
           ตั้งไว้  6,500,000.- บาท 
โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,760.00 ตารางเมตร พร้อมทางเชื่อมแอสฟัลท์คอนกรีตและฝังท่อระบายน้ า   
ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาว รวม 349.00 เมตร ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 
ยุทธฯ ที่ 1 แนวทางท่ี 1.1 หน้าที่ 49 ล าดับที่ 13) 

รวมเป็นเงิน  40,630,000.- บาท 

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา 
  ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางเสาธง ตั้งไว้ 500,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ส าหรับครูผู้สอน จ านวน 1 ชุด ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         
บางเสาธง รายละเอียดประกอบด้วย ดังนี้ 
  1. คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 
  2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับคอมพิวเตอร์ มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
  3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
  4. เครื่องโปรเจ็คเตอร์อินเตอร์แอคทีฟ 
  5. ไม้คฑา 
  6. โต๊ะควบคุมพร้อมเก้าอ้ีส าหรับครูผู้สอน 
  7. ชุดเครื่องขยายเสียง 
  8. โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะความคิดเสริมเชาว์ปัญญาระดับปฐมวัย 
  9. โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย 

/10.โปรแกรม... 
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  10. โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย 
  11. โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางภาษาระดับปฐมวัย 
  12. โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะชุด Click2Piearn ระดับปฐมวัย 
  13.ชุดฉากรับภาพอินเตอร์แอคทีฟ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร ยาว 2 เมตร 
  14. ชุดการ์ตูนตกแต่งเพ่ือเสริมทักษะและความรู้เกี่ยวกับ AEC 
  15. งานด าเนินการ ระบบไฟฟ้า/สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งระบบ รวมถึงการอบรม
บุคลากรผู้ใช้งาน 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น 
ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามในหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/1989 ลว.22 มิ.ย.52 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2559-2561 ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางท่ี 2.3 หน้าที่ 109 ล าดับที่ 15) 

รวมเป็นเงิน 500,000.- บาท 

  กองสวัสดิการสังคม 
  หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                ตั้งไว้  32,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน จ านวน 2 ชุดๆ ละ 16,000 บาท (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานส านักงานด้านการป้อนข้อมูล งานเอกสาร สร้าง แก้ไข 
ดัดแปลง พิมพ์ บันทึก ส ารอง สืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส านักงาน           
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 
  -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  -  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จ านวน 1 หนว่ย 
  -  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  -  สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b , g , n) 
  -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  -  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธฯ ที่ 6 แนวทางท่ี 6.6 หน้าที่ 147 ล าดับที่ 1) 

/2.ค่าจัดซื้อ... 
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  2. ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า            ตั้งไว้   9,300.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 3 เครื่องๆ ละ 3,100 บาท ส าหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส านักงานและงานบริการประชาชน                
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 
  -  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
  -  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธฯ ที่ 6 แนวทางท่ี 6.6 หน้าที่ 147 ล าดับที่ 1) 

รวมเป็นเงิน  41,300.- บาท 

รวมกันเงินทั้งสิ้น   41,251,800.- บาท 

นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ     
ประธานสภาฯ เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ     
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

นายณรงค์ พูนสิน ตามที่นายเกษม แซ่ลี้  นายก อบต.บางเสาธง ได้ชี้แจงรายละเอียดมาแล้วนั้น         
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ........(ไม่มี)...... 
 ตามวาระที่ 4.3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกันเงินในกรณีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ในกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี 2559 ไว้เบิกในปีงบประมาณ 
2560 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความเห็นควรอนุมัติกันเงินขอให้สมาชิกสภาฯ    
ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ   24  เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกันเงินในกรณีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
ประธานสภาฯ  และสิ่งก่อสร้าง ในกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี 2559 ไว้เบิกในปีงบประมาณ 
   2560 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความเห็นว่าไม่ควรอนุมัติกันเงินขอให้สมาชิกสภาฯ 
   ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม .........ไม่มี........ 

 

/นายณรงค.์.. 
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 นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกันเงินในกรณีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
ประธานสภาฯ  และสิ่งก่อสร้าง ในกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี 2559 ไว้เบิกในปีงบประมาณ 
   2560 โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

 เห็นชอบ      24    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง  
   งดออกเสียง   3    เสียง 

   4.4 เรื่อง การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

นายณรงค์ พูนสิน ด้วยอ าเภอบางเสาธงแจ้งเรื่องการสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการ
ประธานสภาฯ  ธรรมาภิบาลจังหวัด เนื่องจากกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้ด ารงต าแหน่งจนครบ
   วาระ 3 ปี และต้องด าเนินการสรรหาภายใน 60 วัน โดยให้องค์การบริหาร      
   ส่วนต าบลบางเสาธง จัดประชุมสมาชิกสภาฯ เพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน 1 คน 
   และแจ้ง รายชื่อผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกไปยังอ าเภอ ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 
   2559 เพ่ือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการสรรหาให้ได้ผู้แทนสมาชิกสภา          
   ท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด จึงขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอผู้แทน       
   สมาชิกสภาท้องถิ่นฯ พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน 

นายอ านวย แสงแจ่ม ผมนายอ านวย แสงแจ่ม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 ขอเสนอ นายณรงค์ พูนสิน 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 16 ประธานสภาฯ เป็นผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ 

นายณรงค์ พูนสิน ขอสมาชิกสภารับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  มีผู้รับรอง จ านวน 2 คน ได้แก่ นาย สุพิศ อยู่โพธิ์ทอง , นายชีพ สอนใจ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ นายณรงค์ พูนสิน ประธานสภา อบต.บางเสาธง เป็นผู้แทนสมาชิกสภา
   ท้องถิ่น เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ดังนี้ 

   เห็นชอบ      24    เสียง 
   ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
   งดออกเสียง    3     เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ......ไม่มี......    
ประธานสภาฯ  ตามท่ีประชุม มีมติเห็นชอบให้ นายณรงค์ พูนสิน ประธานสภา อบต.บางเสาธง 
   เป็นผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
   มีสมาชิกฯ ท่านใดสงสัยหรือซักถามอีกหรือไม่ครับ 

 

/นายสุนทร... 
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นายสุนทร กันภัย  ผมนายสุนทรกันภัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 ผมขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้ทาง นายก อบต. ท าหนังสือมอบอ านาจให้ทางสมาชิกฯ 
   ไปติดต่อเพ่ือขอขยายเขตไฟฟ้าแทนผู้บริหารของ อบต.  

นายเกษม แซ่ลี ้  ผมนายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง ขอชี้แจงเรื่องการขอขยายเขตไฟฟ้า 
นายก อบต.  บริเวณที่ดินที่จะขอขยายเขตปักเสาไฟฟ้า จะต้องประสานเจ้าของโฉนดที่ดินเพ่ือ
   ท าหนังสือยกท่ีดินให้เป็นสาธารณะประโยชน์ก่อนเพ่ือที่ อบต.บางเสาธงจะได้เข้าไป
   ดูแล รับผิดชอบ แต่ถึงอย่างไรก็ต้องขออนุญาตกับทางไฟฟ้า ซึ่งทาง อบต.บางเสาธง
   ก็ได้ท าเป็นหนังสือแจ้งกับทางไฟฟ้าไปแล้วครับ และเร่งด าเนินการให้แล้วครับ     
   แต่ต้องเป็นไปตามกระบวนการและข้ันตอนของการไฟฟ้าครับ  

นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ี นายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง  
ประธานสภาฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือซักถามหรือไม่ครับ 

นายอ านวย แสงแจ่ม ผมนายอ านวย แสงแจ่ม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  16 ขอสอบถามเกี่ ยวกับ            
สมาชิกสภา หมู่ที่ 16 เรื่องรถดับเพลิง ผมอยากให้ทาง อบต.บางเสาธง น ารถดับเพลิงไปเตรียมพร้อมอยู่ที่ 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือป้องกันเวลามีเหตุการณ์ไฟไหม้ เพราะบางทีรถดับเพลิง     
   อาจจะไปช้าเนื่องจากรถติด จึงขอเสนอแนวทางให้ผู้บริหารไว้พิจารณาครับ 

น.ส.สุชาดา หงษ์จร ดิฉัน น.ส.สุชาดา หงส์จร ปลัด อบต.บางเสาธง ขอชี้แจงเรื่องที่ท่านสมาชิกได้เสนอ
ปลัด อบต.  เรื่องท่ีจะให้น ารถดับเพลิงไปเตรียมพร้อมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งในความจริง อบต.
   บางเสาธง เราท างานร่วมกับอบต.บางบ่อ และเทศบาลบางเสาธง กันอยู่แล้ว เวลา
   เกิดเหตุไฟไหม้ในพ้ืนที่ใดก็ตามถ้าหน่วยงานนั้นอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากกว่าก็จะมีการ
   ประสานหน่วยงานนั้นๆ เพื่อมาช่วยดับเพลิงในเบื้องต้นก่อนในระหว่างที่รถดับเพลิง
   ในพ้ืนที่ก าลังไปถึง โดยปกติทางส านักงานป้องกันฯ ของแต่ละท้องถิ่นจะติดต่อ          
   ประสานงานกันอยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหาอะไร และสามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงท ี
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นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ี น.ส.สุชาดา หงษจ์ร ปลัด อบต.บางเสาธง  
ประธานสภาฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือซักถามหรือไม่ครับ 

นายเกษม แซ่ลี ้ ผมขอฝากโครงการออกหน่วยบริการ อบต.เคลื่อนที่ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
นายก อบต.  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ วัดบัวโรย หมู่ที่  12 ต.บางเสาธง        
   ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ     

นายบุญชู ประมาตร ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา เพ่ือสร้าง 
ผอ.กองการศึกษาฯ ฐานพระพุทธรูปประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11             
   สิงหาคม 2559 ผมขอแจ้งยอดจ านวนเงินทั้งหมด  423,155.- บาท (สี่แสนสอง
   หมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)  

น.ส.สุชาดา หงษ์จร ดิฉันขอแจ้งข่าวที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในย่านชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว
ปลัด อบต.  ของจังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรังและอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่    
   11  สิ ง ห าค ม  25 59  จน เป็ น เ หตุ ใ ห้ มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต แ ล ะ ได้ รั บ บ า ด เ จ็ บ                    
   กระทรวงมหาดไทยมีค าสั่งด่วนให้องค์กรส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดเตรียมความพร้อม
   เครื่องมือและอุปกรณ์รองรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน         
   ตลอดเวลา ทั้งหน่วยกู้ชีพ หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยงานดับเพลิง ในส่วนของอบต.
   บางเสาธง เราก าหนดจุดเสี่ยงไว้ 2 จุด คือ โลตัสและตลาดไทยประกัน จึงฝากท่าน
   สมาชิก ถ้าพบเห็นเหตุการณ์ปกติก็ให้แจ้งมาที่ อบต.บางเสาธง 

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

ปิดประชุม  เวลา  11.30  น. 
 

ลงชื่อ                                             ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นายพิเชษฐ์   แซ่โค้ว) 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
ลงชื่อ                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                          (นายณรงค์   พูนสิน) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
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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 ..................................................................... 

 

 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 
 
 
 

    

 

 

 

 


