
 
วาระการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที ่1 ประจ าปี 2559 

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลบางเสาธง ชั้น 3 

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

วาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   1.1 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 

วาระท่ี 2 เรื่อง รับรองการรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2559   
 เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจาการประชุมที่ผ่านมา 
 -ไม่มี- 

วาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
 4.1 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี งบประมาณ 2560 
 4.2 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 
 4.3 เรื่อง ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 4.4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานแสดงสถานะการเงินประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2559 
 4.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 4.6 เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2559  

วาระท่ี 5  เรื่อง  เรื่องอ่ืนๆ  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

(ประธานสภาฯ) 

วาระการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจ าป ี 2559 
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ชั้น 3 

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

วาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   1.1 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 

นายณรงค์ พูนสิน ด้วยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 
ประธานสภาฯ  59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 หรือ         
   ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี แล้วมีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพ่ือขอรับ    
   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือน                
   พฤศจิกายน 2559 และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจาก            
   หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงิน            
   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน            
   2561) ไปลงทะเบียนเพ่ือแสดงความจ านงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้     
   ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอรับ           
   เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการก าหนด เพ่ือจะได้รับเงิ น           
   เบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ) โดยเตรียม       
   เอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
   (1) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อม            
   ส าเนา 
   (2) ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมส าเนา 
   (3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (ส าหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงิน    
   เบี้ยยังชีพ) 

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

วาระท่ี 2 เรื่อง รับรองการรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2559   
 เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

นายณรงค์  พูนสิน ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559 
ประธานสภา ฯ  เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 ว่ามีข้อความใดต้องการ 
   แก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ........(ไม่มี)........... 
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   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านผู้ใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
   สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 มีสมาชิกสภาฯ     
   ท่านใดเห็นควรรับรอง ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  …………………………………………………………… 

 นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี
ประธานสภาฯ  พ.ศ.2559 เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด         
   มีความเห็นไมค่วรรับรอง ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

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

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุป วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
ประธานสภาฯ  ประจ าปี พ.ศ.2559 เมื่อวันวันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559                 
   โดยมีมติ ที่ประชุม ดังนี้ 

   รับรอง    ...........   เสียง 
   ไม่รับรอง   ...........   เสียง 
   งดออกเสียง   3     เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ ,เลขานุการสภาฯ) 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจาการประชุมที่ผ่านมา 
 -ไม่มี- 

วาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
 4.1 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี งบประมาณ 2560 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญ นายกิตติ์ธเนศ  ภานุวัฒนะรัศมิ์  รองปลัด อบต.บางเสาธง  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายกิตต์ิธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์  ………………………………………………………………….. 
รองปลัด อบต.    

นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน        
ประธานสภาฯ  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   พ.ศ.2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ไม่เกิน  
   ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจาก   
   สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือตามก าหนด 
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นายณรงค์  พูนสิน        ตามที่ นายกิตติ์ธเนศ  ภานุวัฒนะรัศมิ์  รองปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ  มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ ........(ไม่มี).......... 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านผู้ใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือด าเนินการ
            ตามระเบียบต่อไปหรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

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

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.1 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

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

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวาระท่ี 4.1 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 
ประธานสภาฯ   
   อนุมัติ    ............... เสียง 
   ไมอ่นุมัติ    .............. เสียง 
   งดออกเสียง   3     เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ ,เลขานุการสภาฯ) 

   4.2 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปี           
   งบประมาณ พ.ศ.2560  
   ** (เปลี่ยนเอกสารแก้ไขรายละเอียด วาระท่ี 4.2 ตามที่แจกไว้บนโต๊ะครับ)** 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญ ปลัด/รองปลัด อบต.บางเสาธง  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

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

นายณรงค์ พูนสิน ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ประธานสภาฯ  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 
   ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
   ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 

นายณรงค์  พูนสิน        ตามท่ีปลัด/รองปลัด ชี้แจงรายละเอียด มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่  
ประธานสภาฯ  . . . . . . . (ไม่มี ) . . . . . .ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านผู้ ใดเห็นควรอนุมัติวาระที่  4.2       
   เรื่องขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2560 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น
   เหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .................................................................................... 
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นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.2 เรื่องขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นว่าไม่ควรอนุมัติ 
   ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

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

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวาระที่ 4.2 เรื่องขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

   อนุมัติ ..............เสียง 
   ไม่อนุมัติ  .............เสียง 
   งดออกเสียง  3   เสียง  (ประธานสภา , รองประธานสภา, , เลขานุการสภาฯ) 

   4.3 เรื่อง ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   **(เปลี่ยนเอกสารแก้ไขรายละเอียดวาระท่ี 4.3 ตามที่แจกไว้บนโต๊ะครับ)** 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญ ปลัด/รองปลัด อบต.บางเสาธง  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

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

ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 
ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายณรงค์  พูนสิน        ตามที่ ปลัด/รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ  มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ ........(ไม่มี).......... 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านผู้ใดเห็นควรอนุมัติ เรื่อง ขออนุมัติการโอนงบประมาณ
   รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือด าเนินการตามระเบียบต่อไปหรือไม่  
   ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

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

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.3 เรื่อง ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  พ.ศ. 2560 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ ขอให้สมาชิกสภาฯ  
   ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .................................................................................... 
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นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวาระที่  4.3 เรื่อง ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้  

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

 4.4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานแสดงสถานะการเงินประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญ ปลัด/รองปลัด อบต.บางเสาธง  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

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

นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537
ประธานสภาฯ  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 58/5 วรรค 4 ให้นายกองค์การ
   บริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ี ปลัด/รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ ........(ไม่มี).......... 

    ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านผู้ใดเห็นชอบ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและ          
   รายงานแสดงสถานะการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือด าเนินการตาม
   ระเบียบต่อไปหรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

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

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานแสดงสถานะการเงิน
ประธานสภาฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ      
   ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

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

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวาระที่ 4.4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานแสดงสถานะ
ประธานสภาฯ    การเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้  

   เห็นชอบ    .............. เสียง 
   ไม่เห็นชอบ .............. เสียง 
   งดออกเสียง    3    เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ ,เลขานุการสภาฯ) 
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   4.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
   (เล่มสีฟ้า) 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญ ปลัด/รองปลัด อบต.บางเสาธง  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

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

นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ประธานสภาฯ  ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร           
   ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด    
   ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา          
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนาต าบล              
   แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน       
   โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น         
   แผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   ข้อ 17 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
   (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ        
   รัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้อง เ พ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา         
   ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือ
   ทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เ พ่ือน ามาก าหนด               
   แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก       
   หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณา           
   ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล         
   น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
   ท้องถิ่น 
   (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือเสนอผู้บริหาร        
   ท้องถิ่น 
   (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้         
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับ           
   องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ      
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้ว ผู้บริหารท้องถิ่น           
   จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
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นายณรงค์  พูนสิน        ตามที่ ปลัด/รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ  มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ ........(ไม่มี).......... 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านผู้ใดเห็นชอบ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา      
   ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ือด าเนินการตามระเบียบต่อไปหรือไม่  
   ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

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

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประธานสภาฯ  (พ.ศ.2561-2564) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ไมเ่ห็นชอบ ขอให้สมาชิกสภาฯ  
   ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

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

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวาระท่ี 4.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประธานสภาฯ  (พ.ศ.2561-2564) โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้  

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

 4.6 เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2559 (เล่มสี่เหลือง) 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญ ปลัด/รองปลัด อบต.บางเสาธง 
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

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

นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ประธานสภาฯ  ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้         
   จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น         
   เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
   ติดตามและเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายใน         
   สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น          
   ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
   ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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นายณรงค์  พูนสิน        ตามที่ ปลัด/รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ  มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ ........(ไม่มี).......... 
 ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านผู้ใดเห็นชอบ เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือด าเนินการตามระเบียบต่อไป
หรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

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

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.6 เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ ขอให้สมาชิกสภาฯ  
   ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

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

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวาระที่ 4.6 เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้  

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

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

ปิดประชุม  เวลา  11.30  น. 
 

  

 
   

 

 
 
 

 

 



 

วาระ 4.3 เรื่อง ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 

  ส านักงานปลัด 
  โอนลด 
  หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
  หน้า 56  เงินเดือนพนักงาน        ตั้งไว้  6,312,000.- บาท           
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีและเงินที่มีผลการจากการปรับอัตราเงินเดือนตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 22 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

   งบประมาณท่ีตั้งไว้        6,312,000 บาท 
   งบประมาณคงเหลือ        5,969,490 บาท 
   โอนลดงบประมาณครั้งนี้            38,000     บาท 
   คงเหลืองบประมาณ        5,931,490       บาท 

รวมโอนลดทั้งสิ้น   38,000  บาท 

  โอนเพิ่ม 
  หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  1. ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว     ตั้งไว้ 14,000.- บาท      
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้ ง พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ วจ านวน 2 เครื่องๆ ละ               
7,000.- บาท พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าใส่เบรกเกอร์ควบคุมการท างานของพัดลม จ านวน 2 ชุด ติดตั้งในที่
ท างานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป                  
(งานบริหารทั่วไป) 

   งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม           -  บาท 
   งบประมาณที่ขอโอนเพิ่มครั้งนี้     14,000 บาท 
   รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     14,000 บาท 

  2. ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า10 นิ้ว   ตั้งไว้  24,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว จ านวน 14 ตัว ส าหรับติดตั้ง
ภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(งานบริหารทั่วไป) 
 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม         -  บาท 
   งบประมาณที่ขอโอนเพิ่มครั้งนี้  24,000 บาท 
   รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  24,000 บาท 

 รวมโอนเพิ่มท้ังสิ้น    24,000    บาท 

/กองการศึกษาฯ 
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  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  โอนลด 
  หมวด ค่าใช้สอย 
  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  หน้า 81 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติต าบลบางเสาธง       ตั้งไว้  1,000,000.- บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติต าบลบางเสาธง เช่น ค่าจัดซื้อของรางวัลส าหรับเด็กที่เข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามซุ้มกิจกรรม ค่าพิธีการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอุปกรณ์การแสดงเกี่ยวกับงานวันเด็ก ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มส าหรับเด็กและเจ้าหน้าที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 

   งบประมาณท่ีตั้งไว้        1,000,000 บาท 
   งบประมาณคงเหลือ        1,000,000 บาท 
   โอนลดงบประมาณครั้งนี้         200,000 บาท 
   คงเหลืองบประมาณ         800,000        บาท 

รวมโอนลดทั้งสิ้น  200,000  บาท 

  โอนเพิ่ม 
  หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท ครุภัณฑ์ไฟ้ฟ้าและวิทยุ 
  หน้าที่ 91 ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)   ตั้งไว้ 300,000.- บาท 
เ พ่ือ เป็นค่ าจั ดซื้ อพร้ อมติดตั้ งกล้ อง โทรทัศน์ ว งจรปิด  (CCTV)  น า ไปติดตั้ งที่ ศูนย์ พัฒนาเด็ ก เล็ ก                     
ในสังกัด อบต.บางเสาธง จ านวน 3 ศูนย ์ดังนี้  
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง จ านวน 7 กล้อง 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง จ านวน 3 กล้อง 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบัวโรย จ านวน 3 กล้อง 
รวมทั้งสิ้น 13 กล้อง เพ่ือรักษาทรัพย์สินทางราชการและความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธฯ ที่ 6 แนวทางท่ี 6.4 หน้าที่ 173 ล าดับที่ 34) 

   งบประมาณคงเหลือกอ่นโอนเพิ่ม         300,000 บาท 
   งบประมาณที่ขอโอนเพิ่มครั้งนี้         200,000 บาท 
   รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น         500,000 บาท 

รวมโอนเพิ่มท้ังสิ้น    200,000   บาท 

 

 

 

  ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๗ การโอนเงินประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

 

 



วาระ 4.2 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 

  ข้อความเดิม 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท ครุภัณฑ์ไฟ้ฟ้าและวิทยุ 
  หน้าที่ 91 ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)   ตั้งไว้ 300,000.- บาท 
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) น าไปติดตั้งท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 5 ศูนย ์
เพ่ือรักษาทรัพย์สินทางราชการและความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามรูปแบบ
ของอบต.บางเสาธง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณรายจ่าย          
ค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น ทั้ งนี้  ถือปฏิบัติตามในหนังสือสั่ งการกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
0808.2/1989 ลว.22 มิ.ย.2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธฯ ที่ 6 แนวทางที่ 6.4 หน้าที่ 173 
ล าดับที่ 34) 

  ข้อความใหม่ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท ครุภัณฑ์ไฟ้ฟ้าและวิทยุ 
  หน้าที่ 91 ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)   ตั้งไว้ 300,000.- บาท 
เ พ่ือ เป็นค่ าจั ดซื้ อพร้ อมติดตั้ งกล้ อง โทรทัศน์ ว งจรปิด  (CCTV)  น า ไปติดตั้ งที่ ศูนย์ พัฒนาเด็ ก เล็ ก                     
ในสังกัด อบต.บางเสาธง จ านวน 3 ศูนย ์ดังนี้  
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง จ านวน 7 กล้อง 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง จ านวน 3 กล้อง 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบัวโรย จ านวน 3 กล้อง 
รวมทั้งสิ้น 13 กล้อง เพ่ือรักษาทรัพย์สินทางราชการและความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธฯ ที่ 6 แนวทางท่ี 6.4 หน้าที่ 173 ล าดับที่ 34) 

  ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง     
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที ่1 ประจ าปี  2559 
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

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

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

  เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงผู้มาประชุมว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงให้สัญญาณ เชิญ
สมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม และเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงจุดเทียน ธูป บูชา
พระรัตนตรัย เพ่ือด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

   1.1 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 

นายณรงค์ พูนสิน ด้วยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ขอเชิญชวนผู้ที่มี อายุ 
ประธานสภาฯ  59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 หรือ         
   ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี แล้วมีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพ่ือขอรับ    
   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายใน เดือน                
   พฤศจิกายน 2559 และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจาก            
   หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงิน            
   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน            
   2561) ไปลงทะเบียนเพ่ือแสดงความจ านงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้     
   ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอรับ           
   เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการก าหนด เพ่ือจะได้รับเงิน           
   เบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ) โดยเตรียม       
   เอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
   (1) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อม            
   ส าเนา 
   (2) ทะเบียนบ้าน (ทีเ่ป็นปัจจุบัน) พร้อมส าเนา 
   (3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (ส าหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงิน    
   เบี้ยยังชีพ) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 
/วาระท่ี 2... 
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วาระท่ี 2 เรื่อง รับรองการรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2559   
 เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

นายณรงค์  พูนสิน ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559 
ประธานสภา ฯ  เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 ว่ามีข้อความใดต้องการ 
   แก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ........(ไม่มี)........... 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านผู้ใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
   สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 มีสมาชิกสภาฯ     
   ท่านใดเห็นควรรับรอง ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  รับรอง   29    เสียง 

 นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี
ประธานสภาฯ  พ.ศ.2559 เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด         
   มีความเห็นไม่ควรรับรอง ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  - ไม่มี - 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุป วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
ประธานสภาฯ  ประจ าปี พ.ศ.2559 เมื่อวันวันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559                 
   โดยมีมติ ที่ประชุม ดังนี้ 

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

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจาการประชุมที่ผ่านมา 
 -ไม่มี- 

วาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
 4.1 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2560 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญนายเกษม  แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงชี้แจง 
ประธานสภาฯ  รายละเอียด 

นายเกษม  แซ่ลี ้ เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง 
นายก อบต.  ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ได้เห็นชอบข้อบัญญัติองค์การ
   บริหารส่วนต าบลบางเสาธง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
   พ.ศ.2560 และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  ได้อนุมัติและประกาศใช้
   ข้อบัญญัติไปแล้ว นั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ได้รับข้อร้องเรียน
   จากประชาชนและสมาชิกสภาฯ ว่าได้ รับความเดือดร้อนอย่างมาก ในการใช้             
   ชีวิตประจ าวัน จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้เงินสะสม เพ่ือด าเนินโครงการที่มีความ           
   จ าเป็นเร่งด่วนในการบ าบัดความเดือดร้อน โดยมีรายละเอียดประกอบเหตุผลความ
   จ าเป็น ดังนี้ 
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    1. ประชาชนในพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางถนน เป็นเส้นทางหลักในการเข้าสู่หมู่บ้าน  
    และน าพืชผลทางเกษตรออกสู่ตลาด โดยบางพ้ืนที่ถนนยังคงเป็นถนนทางคันดิน และ
    ถนนลูกรัง ประกอบกับในช่วงปีนี้มีฝนตกหนักจึงท าให้ถนนบางสายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
    ช ารุด เสียหาย  

 2. สะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองในเขตพ้ืนที่ต าบลบางเสาธง  ซึ่งได้มีการก่อสร้างส าหรับ
   ให้ประชาชนใช้สัญจรไป-มาเป็นเวลานาน  โดยปัจจุบันสะพานดังกล่าวเกิดการช ารุด  
   เสียหาย เสา ไม้ คาน เดิมเกิดการผุผัง ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ท าให้ประชาชน
   ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได ้

 3. ถนนในพ้ืนที่บางสาย ปัจจุบันผิวทาง ช ารุด เสียหาย น้ าท่วมขัง เนื่องจากใช้งาน  
   มาเป็นเวลานานหลายปี และเป็นเส้นทางหลักในการเข้า-ออก หมู่บ้าน ที่สามารถร่น
   ระยะเวลา และระยะทางได้หลายกิโลเมตรแต่ยังมิได้ด าเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ า 

 4. หอถังน้ าทรงแชมเปญ พร้อมฐาน บริเวณริมคลองกาหลง หมู่ที่ 13 ได้เกิดการ
   ช ารุดเสียหาย ผุกร่อน น้ ารั่วซึมเนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานานหลายปี          
   ท าให้ประชาชนที่ใช้น้ าจากบ่อบาดาล ในการอุปโภคบริโภค ได้รับความเดือดร้อนเป็น
   อย่างมาก ประกอบกับ การประปานครหลวงยังขยายเขตการให้บริการน้ ายังไม่ทั่วถึง
   ครอบคลุมพ้ืนที่ 

 5. ลานเอนกประสงค์ในเขตชุมชนบางแห่งได้ก่อสร้างและใช้งานเป็นเวลาหลายปี     
   ซึ่งปัจจุบันเกิดการช ารุด เสียหายและมีน้ าท่วมขัง 

 6. ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและ
   รณรงค์ขยะรีไซเคิลน ามาใช้ประโยชน์หรือเพ่ิมรายได้ 
   จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภา อบต.บางเสาธง ในการใช้เงินสะสม ประจ าปี
   งบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 ดังรายละเอียด ดังนี้ 

  กองช่าง 
  ประเภทถนน  

  1.  โครงการก่อสร้างยกระดับถนนสายเชื่อมไทยประกัน เมน 1 ,2 หมู่ที่ 1  
ต าบลบางเสาธง            ตั้งไว ้ 2,500,000.- บาท  
โดยท าการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  กว้าง 7.00 เมตร ความยาว  
168.00 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม  
672.00 เมตร ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ยุทธฯ ที่ 1 
แนวทางท่ี 1.1 หนา้ที ่4 ล าดับ 2) 
 
 
 
 
 
 

/เหตุผล... 
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  เหตุผลความจ าเป็น 
  ด้วยถนนสายเชื่อมไทยประกันสายเมน 1,2 หมู่ที่ 1 เป็นถนนสาธารณะที่มีประชาชน
ผู้ประกอบการด้านต่างๆ ใช้สัญจรไป-มา ใช้ชีวิตประจ าวันเป็นจ านวนมาก ปัจจุบันช ารุด เสียหาย มีระดับต่ า น้ า
ท่วมขังส่งกลิ่นเหม็น ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงมีความจ าเป็นจะต้องก่อสร้าง
ยกระดับ ถนนพร้อมฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.สายดังกล่าว ให้ได้มาตรฐานมีความมั่นคงแข็งแรง เพ่ือให้สามารถใช้
สัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และรองรับการขยายตัวของชุมชน ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง และเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการพัฒนาพื้นที่โดยรวมต่อไป 

  2. โครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร ซอยโกดังแสงฟ้า (ช่วงท่ี 2) หมู่ที่ 2  
ต าบลบางเสาธง          ตั้งไว ้ 1,940,000.- บาท  
โดยท าการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร เป็นถนน ค.ส.ล. กว้าง 8.00 เมตร ความยาว 159.00 เมตร หนา 0.20 
เมตร และฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม 159.00 เมตร พร้อมราง
ระบายน้ ารูปตัววี ตามรูปแบบ อบต. บางเสาธง  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน      (งานไฟฟ้าและถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ยุทธฯ ที่ 1 
แนวทางท่ี 1.1 หน้าที่ 5 ล าดับ 4) 
  เหตุผลความจ าเป็น 
  ด้วยถนนซอยโกดังแสงฟ้า (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 เป็นถนนสาธารณะที่มีประชาชนผู้ประกอบการ
ด้านต่างๆ ตลอดนักเรียน นักศึกษา ใช้สัญจรไป-มา ในชีวิตประจ าวันและมีการเข้า-ออกที่พักอาศัย จ านวนมาก 
ปัจจุบันช ารุด เสียหาย มีระดับต่ า เมื่อถึงฤดูฝน มีน้ าท่วมขังตลอดสายทาง ท าให้ยานพาหนะของประชาชนได้รับ
ความเสียหายไม่สามารถสัญจรได้ การด าเนินชีวิตประจ าวันก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงมีค วาม
จ าเป็นจะต้องก่อสร้างถนนพร้อมฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.สายดังกล่าวให้ได้มาตรฐานมีความมั่นคงแข็งแรง เพ่ือให้
สามารถใช้สัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและรองรับการขยายตัวของชุมชน ลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง และเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการพัฒนาพื้นที่โดยรวม ต่อไป 

  3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุก สายบางนาการ์เด้นท์ – เลียบคลอง 
 บางเสาธงฝั่งตะวันออก  หมู่ที่ 9  ต าบลบางเสาธง      ตั้งไว ้ 12,000,000.- บาท  
โดยท าการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 13.00  เมตร ยาว 735.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร 
ปริมาตรลูกรัง  11,466.00 ลูกบาศก์เมตร ทับหน้าด้วยหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุก  
2,866.50 ลูกบาศก์เมตร และ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร 
ปริมาตรลูกรัง  6,552.00 ลูกบาศก์เมตร ทับหน้าด้วยหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุก  
1,638.00  ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น ตามรูปแบบ อบต. บางเสาธง  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาด
เงินสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๒) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ยุทธฯ ที่ 1 แนวทางท่ี 1.1 หน้าที่ 6 ล าดับ 8) 
  เหตุผลความจ าเป็น 
  ด้วยถนนบางนาการเด้นท์-เลียบคลองบางเสาธง ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 9 เป็นพ้ืนที่ซึ่งราษฎรได้
อุทิศให้ใช้เป็นถนนสาธารณะประโยชน์ เพ่ือใช้สัญจรไป-มา ลักษณะเป็นโครงข่ายใยแมงมุม และใช้เป็นเส้นทาง
ในการขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด แต่ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวยังเป็นคันทางดิน เป็นหลุม เป็นบ่อ      
มีระดับต่ า เมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ าท่วมขัง ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ดังนั้น  เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนเป็นการพัฒนาพ้ืนที่โดยรวม จึงจัดสรรงบประมาณเข้าด าเนินการก่อสร้าง
ถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุกให้สามารถสัญจรได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

/4.โครงการ...... 
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  4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุก ซอยเลียบคลองบางกระเทียม หมู่ที่ 10 
ต าบลบางเสาธง                               ตั้งไว้   200,000.- บาท  
โดยท าการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย0.50 เมตร ปริมาตร
ลูกรัง 262.50 ลูกบาศก์เมตร ทับหน้าด้วยหินคลุก หนา 0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุก 105.00 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ยุทธ
ฯ ที่ 1 แนวทางท่ี 1.1 หน้าที่ 6 ล าดับ 9)  
  เหตุผลความจ าเป็น 
  ด้วยถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุกซอยเลียบคลองบางกระเทียม หมู่ที่ 10 เป็นที่ดิน ซึ่งราษฎร
ในพ้ืนที่ อุทิศให้เป็นถนนสาธารณะประโยชน์ เพ่ือใช้สัญจรไป-มา เข้า-ออก พ้ืนที่ และน าพืชผลออกสู่ตลาด 
ปัจจุบันยังเป็นคันทางดิน เป็นหลุม เป็นบ่อ มีระดับต่ าไม่สามารถสัญจรได้ ดังนั้น  เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้พ้ืนที่
ดังกล่าว ตลอดจนเป็นการพัฒนาพ้ืนที่โดยรวม จึงจัดสรรงบประมาณเข้าด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้า
ด้วยหินคลุก ให้สามารถสัญจรได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

 5. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุก ซอยพรเจริญ หมู่ที่10 ต าบลบางเสาธง
                      ตั้งไว ้ 1,752,000.- บาท  
โดยท าการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร ยาว 615.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ปริมาตรลูกรัง  2,306.00 ลูกบาศก์เมตร ทับหน้าด้วยหินคลุก หนา 0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุก 922.50 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ยุทธฯ ที ่1 แนวทางท่ี 1.1 หน้าที่ 6 ล าดับ 10) 
  เหตุผลความจ าเป็น 
  ด้วยถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุก ซอยพรเจริญ หมู่ที่  10 ราษฎรในพ้ืนที่อุทิศให้ใช้เป็นถนน
สาธารณะประโยชน์เพ่ือใช้สัญจรไป-มา เข้า-ออก ในพ้ืนที่ และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด 
ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวยังเป็นคันทางดิน เป็นหลุม เป็นบ่อ มีระดับต่ า ไม่สามารถใช้สัญจรได้ ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ตาม
เจตนารมณ์ของผู้อุทิศที่ดิน ตลอดจนเป็นการพัฒนาพ้ืนที่โดยรวม จึงจัดสรรงบประมาณเข้าด าเนินการก่อสร้าง
ถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุก ให้สามารถสัญจรได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ต่อไป 

  6. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนสายเสาธง-บัวโรย-มอเตอร์เวย์ หมู่ที่10,12,13 
ต าบลบางเสาธง                  ตั้งไว้   11,250,000.- บาท  
โดยท าการก่อสร้างยกระดับถนนผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร กว้าง 6.90 เมตร ความ
ยาว 1,125.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7,762.50 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ าค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล.ความยาวรวม 2,548.00 เมตร พร้อมการระบายน้ ารางวี ตาม
รูปแบบอบต. บางเสาธง ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและ
ถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ยุทธฯ ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 หน้าที่ 7 
ล าดับ 12) 
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  เหตุผลความจ าเป็น 
  ด้วยถนนสายเสาธง-บัวโรย-มอเตอร์เวย์ หมู่ที่ 10,12,13 เป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการ
คมนาคมของต าบลบางเสาธง และพ้ืนที่ข้างเคียง ซึ่งประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม ได้ใช้การ
สัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ต่างๆ รวมทั้งถนนสายนี้เป็นเส้นทางหลัก
ที่ช่วยระบายรถที่หลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด สายเสาธง-บัวโรย-มอเตอร์เวย์ ออกสู่ถนนสายมอเตอร์เวย์และเข้า
กรุงเทพได้อย่างสะดวก ซึ่งปัจจุบันเกิดการช ารุด เสียหาย ทรุดตัว ในฤดูฝนเกิดน้ าท่วมขัง ไม่สะดวกในการสัญจร 
ท าให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นจะต้องท าการก่อสร้าง
ยกระดับถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมการระบายน้ า เพ่ือให้การสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ปลอดภัย เกิดประโยชน์สูงสุด รองรับการขยายตัวของชุมชนและเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง ต่อไป 

  7. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนสายเสาธง-บัวโรย-ละมูลรอดศิริ  หมู่ที่ 10,12   
ต าบลบางเสาธง                   ตั้งไว ้ 12,270,000.- บาท  
โดยท าการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง  7.40 เมตร ความยาว 1,300.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม 1,972.00 เมตร 
พร้อมการระบายน้ ารางวี ตามรูปแบบ อบต. บางเสาธง  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ยุทธ
ฯ ที่ 1 แนวทางท่ี 1.1 หน้าที่ 7 ล าดับ 13) 
  เหตุผลความจ าเป็น 
  ด้วยถนนสายเสาธง-บัวโรย-ละมูลรอดศิริ หมู่ที่ 10,12 เป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการคมนาคม
ของต าบลบางเสาธง และพ้ืนที่ต าบลใกล้เคียงในเขตอ าเภอบางเสาธง ที่ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ 
อุตสาหกรรม ได้ใช้ในการสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้ง
ถนนสายนี้เป็นเส้นทางหลักที่ช่วยระบายรถ ที่หลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด สายบางนา-ตราด ออกสู่ถนนสาย
มอเตอร์เวย์ และเข้ากรุงเทพได้อย่างสะดวก ซึ่งปัจจุบันเกิดการช ารุด เสียหาย ทรุดตัว ในฤดูฝนเกิดน้ าท่วมขัง 
ไม่สะดวกในการสัญจร ท าให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น
จะต้องท าการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมการระบายน้ าเพ่ือให้การสัญจรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด รองรับการขยายตัวของชุมชนและเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง ต่อไป 

  8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไทยประกัน ซอย 25,27 หมู่ที่ 15 ต าบลบางเสาธง 
                            ตั้งไว ้  6,300,000.-  บาท  
โดยท าการก่อสร้างถนน ผิวจราจรกว้าง  6.00 เมตร  ความยาวรวม  608.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,648.00 ตารางเมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร บนวัสดุหินคลุกบดอัดแน่น พร้อมฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60  เมตร  พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม 1,196.00 เมตร ตามรูปแบบ อบต. 
บางเสาธง ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ยุทธฯ ที่ 1 แนวทางท่ี 1.1 หน้าที่ 7 ล าดับ 14) 
  เหตุผลความจ าเป็น 
  ด้วยถนน ค.ส.ล.สายไทยประกัน ซอย 25 และ27 หมู่ที่ 15 เป็นถนนสาธารณะผิวจราจร
ช ารุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูฝน เกิดน้ าท่วมขัง ท าให้ราษฎร ผู้ประกอบการด้านต่างๆ ที่อาศัยอยู่ใน
ซอยดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรเข้า-ออกพ้ืนที่ และขนส่งสินค้าภาคอุตสาหกรรมออกสู่ตลาดเป็น
อย่างมาก จึงจัดสรรงบประมาณเข้าด าเนินการก่อสร้างเป็น ถนน ค.ส.ล.พร้อมฝังท่อระบายน้ า เพ่ือให้สามารถ
สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นการพัฒนาพื้นที่โดยรวม ต่อไป 
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  9. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนสายไทยประกัน เมน 2  ช่วงท่ี 2  หมู่ที่ 15  
ต าบลบางเสาธง                    ตั้งไว ้ 7,080,000.- บาท  
โดยท าการก่อสร้างยกระดับผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  กว้าง 6.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร และกว้าง 
8.00 เมตร ยาว 237.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ความยาวรวม 1,554.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ตามรูปแบบ อบต. บางเสาธง ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาด    
เงินสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๒) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ยุทธฯ ที ่1 แนวทางท่ี 1.1 หน้าที่ 8  ล าดับ 16) 

  เหตุผลความจ าเป็น 
  ด้วยถนนสายเชื่อมไทยประกัน เมน 2 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 15 เป็นถนนสาธารณะที่มีประชาชน
ผู้ประกอบการด้านต่างๆ ตลอดนักเรียน นักศึกษา ใช้สัญจรไป -มา ในชีวิตประจ าวัน และมีการเข้า-ออก ที่พัก
อาศัย จ านวนหลายร้อยครัวเรือน ปัจจุบันผิวจราจร ช ารุด เสียหาย น้ าท่วมขังไหล่ทาง ท าให้ประชาชนได้รับ
ความเสียหาย ไม่สามารถสัญจรได้ การด าเนินชีวิตประจ าวันก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงมีความ
จ าเป็นจะต้องก่อสร้างยกระดับผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายดังกล่าว ให้ได้มาตรฐาน มีความมั่นคง
แข็งแรง เพ่ือให้สามารถใช้สัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและรองรับการขยายตัวของชุมชน 
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง และเพ่ือความเป็นระเบียบ ตลอดจนเป็นการพัฒนาพ้ืนที่โดยรวม 
ต่อไป 

 ประเภทสะพาน 
  1. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองลัดบางกระเทียมและคลองชวดตาเหม จ านวน 
3 สะพาน หมู่ที่ 4  ต าบลบางเสาธง                          ตั้งไว ้ 1,250,000.- บาท  
โดยท าการก่อสร้างสะพานข้ามคลองลัดบางกระเทียมทดแทนของเดิมที่ช ารุดเสียหาย จ านวน 2 สะพาน โดย
โครงสร้าง  เสา คาน ตง พ้ืน ราวสะพาน เป็น ค.ส.ล. , เหล็ก และไม้เนื้อแข็ง ขนาดกว้าง 1.50 เมตร  ยาว 
19.00 เมตร และกว้าง 1.50 เมตร ยาว 22.50 เมตร และท าการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชวดตาเหม  
ทดแทนของเดิมที่ช ารุดเสียหาย จ านวน 1 สะพาน  โดยโครงสร้าง  เสา คาน ตง พ้ืน ราวสะพาน เป็น ค.ส.ล. , 
เหล็ก และไม้เนื้อแข็ง ขนาดกว้าง 1.50 เมตร  ยาว 15.00 เมตร ตามรูปแบบอบต.บางเสาธง ตั้งจ่ายจากเงิน
จ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ยุทธฯ ที ่1 แนวทางท่ี 1.1 หน้าที่ 8 ล าดับ 1) 

  เหตุผลความจ าเป็น   
    ด้วยสะพานข้ามคลองลัดบางกระเทียมและคลองชวดตาเหม จ านวน 3 สะพาน หมู่ที่ 4 เป็น
สะพานไม้เดิม ที่ราษฎรได้ใช้ในการสัญจรไป-มา และใช้เข้า-ออกพ้ืนที่ น าพืชผลทางเกษตรออกสู่ตลาดมาเป็น
เวลานานหลายปี ปัจจุบันได้เกิดการช ารุดเสียหาย เสาไม้คานเดิมเกิดการผุผัง หากปล่อยไว้อาจท าให้เกิดการ
ทรุดตัวพังทลายได้ ท าให้เกิดการเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรได้ ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว     
จึงมีความจ าเป็นจะต้องจัดสรรงบประมาณก่อสร้างทดแทนของเดิมที่ช ารุดเสียหาย เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยของประชาชนในการเดินทาง ตลอดจนเป็นการพัฒนาในพ้ืนที่โดยรวม ต่อไป  
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  2.โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. เลียบคลองบางกระเทียมเชื่อมคลองส าโรง 
หมู่ที่ 17 ต าบลบางเสาธง            ตั้งไว้   770,000.- บาท  
โดยท าการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ทดแทนของเดิมที่ช ารุดเสียหาย กว้าง 1.50 เมตร ยาว  
285.00 เมตร โดยใช้เสาส าเร็จรูป เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.15 เมตร หล่อคาน ค.ส.ล.ขนาด 0.20x0.20 เมตร 
ตามรูปแบบ อบต. บางเสาธง ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้า
และถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ยุทธฯ ที่ 1 แนวทางที่ 1.1หน้าที่ 
9ล าดับ 5) 

  เหตุผลความจ าเป็น 
 ด้วยสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. เลียบคลองบางกระเทียมเชื่อมคลองส าโรง หมู่ที่ 17 ซึ่งราษฎร

ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งคลองใช้ในการสัญจร เนื่องด้วยไม่มีถนนสาธารณะเข้าถึง ทางเดินเท้าปัจจุบันช ารุดทรุดโทรม 
แตกร้าว และเกิดการทรุดตัวเป็นช่วงๆ เนื่องจากได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานานหลายปี ซึ่งท าให้ยากแก่การสัญจร
และไม่ปลอดภัยจากการเดินทาง ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความปลอดภัยของราษฎร 
นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่ต้องออกมาประกอบอาชีพ การงาน จึงจัดสรรงบประมาณเข้าด าเนินการก่อสร้าง
ทางเดินเท้า ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดเสียหาย ต่อไป     

  ประเภทท่อระบายน้ า 
  1. โครงการฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก สายเสาธงกลาง-คลองบางเสาธง   
(เสาธง-เอแบค) หมู่ที่ 9 ต าบลบางเสาธง               ตั้งไว ้   3,530,000.- บาท  
โดยท าการฝังท่อระบายน้ า ค .ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ความยาวรวม 633.00 เมตร พร้อมการระบายน้ ารางวี และยกระดับผิวจราจรแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 507.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามรูปแบบอบต.บางเสาธง ตั้งจ่ายจาก
เงินจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ยุทธฯ ที ่1 แนวทางท่ี 1.1 หน้าที่ 6 ล าดับ 10) 

  เหตุผลความจ าเป็น (ประเภทท่อระบายน้ า) 
ด้วยถนนสายเสาธงกลาง-คลองบางเสาธง (เสาธง-เอแบค) หมู่ที่ 9 ปัจจุบันผิวทาง ช ารุด

เสียหาย น้ าท่วมขัง เนื่องจากใช้งานมาเป็นมาเป็นระยะเวลานานหลายปี ถนนสายดังกล่าว เป็นเส้นทางหลักใน
การเข้า-ออก หมู่บ้าน ที่สามารถร่นระยะเวลา และระยะทางได้หลายกิโลเมตร แต่ยังไม่มีท่อระบายน้ าสาธารณะ 
เพ่ือระบายน้ าจากครัวเรือนที่ผ่านการบ าบัดแล้ว และน้ าฝนผิวทางลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหา 
น้ าท่วมขังไหล่ทาง ผิวจราจรเกิดการช ารุดเสียหาย ท าให้ประชาชนได้รับความ เดือดร้อนเป็นอย่างมาก ดังนั้น
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงจัดสรรงบประมาณเข้าด าเนินการ ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.และ
ยกระดับผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต เพ่ือให้สามารถ สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
และเป็นการพัฒนาพ้ืนที่โดยรวม ต่อไป 

  2. โครงการฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ซอยไทรตามาก – คลองตัน หมู่ที่ 14 
ต าบลบางเสาธง                             ตั้งไว้  1,350,000.- บาท 
โดยท าการฝังท่อระบายน้ า ค .ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม 500.00 เมตร พร้อมระบายน้ ารางวี ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง 
ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี    พ.ศ.2560-2562 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ยุทธฯที่ 1 แนวทางท่ี 1.1 หน้าที่ 11 ล าดับ 2 

/เหตุผล... 
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  เหตุผลความจ าเป็น   

   ด้วยถนน ซอยไทรตามาก หมู่ที่ 14 สภาพผิวจราจรปัจจุบันเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ราษฎรใช้
ในการสัญจรไปมา เข้า-ออก พ้ืนที่เป็นจ านวนมาก แต่ถนนสายดังกล่าวยังไม่มีท่อระบายน้ าสาธารณะ เพ่ือ
ระบายน้ าจากครัวเรือนที่ผ่านการบ าบัดแล้ว และน้ าฝนผิวทาง ลงสู่ล าคลองสาธารณะ ซ่ึงส่งผลให้เกิดปัญหา   
น้ าท่วมขัง ผิวจราจรเกิดการช ารุดเสียหาย ราษฎรในพ้ืนที่ที่ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น เพ่ือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว จึงจัดสรรงบประมาณเข้าด าเนินการฝังท่อระบาย ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก และการระบายน้ ารางวี ต่อไป 

  ประเภทบ่อบาดาล 
1. โครงการติดตั้งหอถังเก็บน้ าทรงแชมเปญ พร้อมฐาน  หมู่ที่ 13  ต าบลบางเสาธง  

                 ตั้งไว้  230,000.- บาท  
โดยท าการติดตั้งหอถังทรงแชมเปญ ความจุ 8,000 ลิตร สูง 15.00 เมตร จ านวน 1 ถัง พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อ 
ข้องอ ทดแทนของเก่าที่ช ารุดเสียหาย บริเวณริมคลองกาหลง ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง ตั้งจ่ายจากเงินจ่าย
ขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ยุทธฯ ที ่1 แนวทางท่ี 1.1 หน้าที่ 15 ล าดับ 1 

  เหตุผลความจ าเป็น   
 ด้วยหอถังเก็บน้ าทรงแชมเปญ พร้อมฐาน บริเวณริมคลองกาหลง หมู่ที่ 13 ได้เกิดการช ารุด

เสียหาย ผุกร่อน น้ ารั่วซึมเนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานานหลายปี ท าให้ประชาชนที่ใช้น้ าจากบ่อบาดาล
ดังกล่าว ในการอุปโภคบริโภค ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าว การประปานครหลวงยัง
ขยายเขตการให้บริการน้ ายังไม่ทั่วถึงครอบคลุมพ้ืนที่ ดังนั้น เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน จึงจัดสรรงบประมาณ
เข้าด าเนินการก่อสร้างหอถังเก็บน้ ารูปทรงแชมเปญ ทดแทนของเก่าที่ช ารุดเสียหาย ต่อไป  

 ประเภทงานขุดลอกคลอง 
 1. โครงการขุดลอกคลองสกัด 50 หมู่ที่ 17 ต าบลบางเสาธง          ตั้งไว้ 196,000.- บาท 

โดยท าการขุดลอกคลองสกัด 50 ปากคลองกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 6.00 เมตร ระยะความยาว 
1,000.00 เมตร ขุดให้ลึก 1.00 เมตร มีปริมาณดินขุด 7,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งคันคลอง      
ตามรูปแบบอบต.บางเสาธง ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่ง
น้ าและป่าไม้) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ยุทธฯที่ 1แนวทางที่ 1.1 
หน้าที่ 1 ล าดับ 12) 
  เหตุผลความจ าเป็น 
  ด้วยบริเวณพ้ืนที่ หมู่ที่ 17 ต าบลบางเสาธง ประชาชนมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ในด้านต่างๆ เช่น 
พักอาศัย พาณิชยกรรม และการเกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว การระบายน้ าจาก
ครัวเรือน น้ าฝนผิวทาง การสัญจรทางน้ า การใช้น้ าเพื่อการเกษตรจะต้องไหลผ่านล าคลองสาธารณะ แต่ปัจจุบัน
สภาพคลองสกัด 50 ซึ่งเป็นล าคลองที่อยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว เกิดการตื้นเขินมีผักตบชวา และวัชพืชปกคลุมเป็น
จ านวนมาก ท าให้น้ าท่วม เกิดการเน่าเหม็น ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงมีความจ าเป็นจะต้องท าการขุด
ลอกคลองดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาและเป็นการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร เป็นการพัฒนาพื้นที่โดยรวม ต่อไป 
 
 
 

/ประเภท... 
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  ประเภทลาน 
  1. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล.บริเวณซอยบารเมษฐ์ หมู่ที่ 17 ต าบลบางเสาธง 
              ตั้งไว้  1,050,000.- บาท 
โดยท าการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 11.50 เมตร ยาว 64.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.10 เมตร 
จ านวน 2 ด้านของถนน หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,472.00 ตารางเมตร บนวัสดุลูกรังบดอัดแน่นตามรูปแบบ 
อบต.บางเสาธง ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ยุทธฯ ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 หน้าที่ 14 
ล าดับที่ 2)  
  เหตุผลความจ าเป็น 
  ด้วยบริเวณพ้ืนที่ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 17 ซึ่งราษฎรในพ้ืนที่ใช้จัดงานด้านกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชน ปัจจุบันมีสภาพทรุดตัว ช ารุดเสียหาย เนื่องจากมีการใช้งานมาเป็นเวลานานหลายปี มีน้ าท่วมขัง 
ประชาชนในชุมชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิต
ตลอดจนเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน จึงจัดสรรงบประมาณเข้าด าเนินการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์พร้อมระบายน้ า ต่อไป 

  เป็นเงิน  63,668,000.- บาท 

 กองสวัสดิการสังคม 
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
 1. โครงการขยะสะสมบุญเพื่อคนพิการ                  ตั้งไว้  200,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าตะแกรงขยะ จ านวน 17 ใบ เพื่อน าไปติดตั้งตามแหล่งชุมชน ไว้ส าหรับโครงการขยะสะสม
บุญเพ่ือคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าขยะไปจ าหน่ายเป็นรายได้ไปช่วยเหลือคนพิการ ในต าบลบางเสาธง 
ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ยุทธฯที่ 5.1 แนวทางที่ 1 
หน้าที่ 17 ล าดับ 1ที่   
  เหตุผลความจ าเป็น 
  เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐบาลเพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และ
เป็นโครงการที่ขยายผลจากโครงการขยะรีไซเคิลแลกบุญเพ่ือคนพิการให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน อบต .บางเสาธง 
จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าว แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ ใช้     
เงินสะสมในการด าเนินการตามโครงการดังกล่าว ต่อไป 
   เป็นเงิน  200,000.- บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   63,868,000.-  บาท 

นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน        
ประธานสภาฯ  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   พ.ศ.2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ไม่เกิน  
   ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจาก   
   สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

/(1) ให้กระท า... 
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 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือตามก าหนด 

นายณรงค์  พูนสิน        ตามที่ นายกิตติ์ธเนศ  ภานุวัฒนะรัศมิ์  รองปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ  มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ ........(ไม่มี).......... 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านผู้ใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 
   งบประมาณ 2560เพ่ือด าเนินการตามระเบียบต่อไปหรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ     
   ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ   29    เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.1 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  -  ไม่มี – 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวาระที่ 4.1 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560 
ประธานสภาฯ  โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้  

มติที่ประชุม  อนุมัติ     29    เสียง 
   ไมอ่นุมัต ิ    -     เสียง 
   งดออกเสียง  3     เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ ,เลขานุการสภาฯ) 

   4.2 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปี           
   งบประมาณ พ.ศ.2560  

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญนายเกษม  แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงชี้แจง 
ประธานสภาฯ  รายละเอียด 

นายเกษม  แซ่ลี ้ เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง 
นายก อบต.  เนื่องจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ก าหนดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพร้อม
   ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือน าไปติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
   ทั้ง 5 ศูนย์ เพ่ือรักษาทรัพย์สินทางราชการและความปลอดภัยของบุคลากรและ
   นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
   ครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น  
   ทั้งนี้ ถือปฏิบัติตามในหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1989     
   ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ซึ่งเป็นการก าหนดไว้ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและ
   หลักเกณฑ์ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ดังนั้น กองการศึกษา 
   ศาสนาและวัฒนธรรม จึงมีความจ าเป็นขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง               
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด ดังนี้ 

/ข้อความเดิม... 
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  ข้อความเดิม 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท ครุภัณฑ์ไฟ้ฟ้าและวิทยุ 
  หน้าที่ 91 ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)   ตั้งไว้ 300,000.- บาท 
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) น าไปติดตั้งท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 5 ศูนย ์
เพ่ือรักษาทรัพย์สินทางราชการและความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามรูปแบบ
ของอบต.บางเสาธง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณรายจ่าย          
ค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น ทั้ งนี้  ถือปฏิบัติตามในหนังสือสั่ งการกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
0808.2/1989 ลว.22 มิ.ย.2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธฯ ที่ 6 แนวทางที่ 6.4 หน้าที่ 173 
ล าดับที่ 34) 

  ข้อความใหม่ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท ครุภัณฑ์ไฟ้ฟ้าและวิทยุ 
  หน้าที่ 91 ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)   ตั้งไว้ 300,000.- บาท 
เ พ่ือ เป็นค่ าจั ดซื้ อพร้ อมติดตั้ งกล้ อง โทรทัศน์ ว งจรปิด  (CCTV)  น า ไปติดตั้ งที่ ศูนย์ พัฒนาเด็ ก เล็ ก                     
ในสังกัด อบต.บางเสาธง จ านวน 3 ศูนย ์ดังนี้  
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง จ านวน 7 กล้อง 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง จ านวน 3 กล้อง 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบัวโรย จ านวน 3 กล้อง 
รวมทั้งสิ้น 13 กล้อง เพ่ือรักษาทรัพย์สินทางราชการและความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธฯ ที่ 6 แนวทางท่ี 6.4 หน้าที่ 173 ล าดับที่ 34) 

นายณรงค์ พูนสิน ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ประธานสภาฯ  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 
   ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
   ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 

นายณรงค์  พูนสิน        นายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียด มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่  
ประธานสภาฯ  . . . . . . . (ไม่มี ) . . . . . .ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านผู้ ใดเห็นควรอนุมัติวาระที่  4.2       
   เรื่องขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2560 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น
   เหนือศีรษะ 

/มต.ิ.. 
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มติที่ประชุม  อนุมัติ  29  เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.2 เรื่องขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นว่าไม่ควรอนุมัติ 
   ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  -  ไม่มี – 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวาระที่ 4.2 เรื่องขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ     29   เสียง 
   ไม่อนุมัติ     -     เสียง 
   งดออกเสียง  3    เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ ,เลขานุการสภาฯ) 

   4.3 เรื่อง ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญนายเกษม  แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงชี้แจง 
ประธานสภาฯ  รายละเอียด 

นายเกษม  แซ่ลี ้ เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง 
นายก อบต.  กระผ มขอชี้ แ จ ง เ พ่ื อ ขออนุ มั ติ ก า ร โ อน งบ ประมาณ ร าย จ่ า ย  ป ร ะจ า ปี                     
   พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

  1. ด้วยส านักงานปลัด ได้ส ารวจว่าชั้น 1 ด้านหน้ากองคลัง ได้มีประชาชนที่มาขอใช้
   บริการเกี่ยวกับการเสียภาษีต่างๆ กับองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ซึ่งบริเวณ
   ดังกล่าวมีอากาศร้อนอบอ้าว ส านักงานปลัดฯ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย
   เป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว ส าหรับ
   การให้บริการประชาชน 

2. ส านักงานปลัดฯ ได้ด าเนินการส ารวจห้องภายในอาคารที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเสาธง ปรากฏว่าห้องบางห้องเป็นห้องไม่มีประตูหน้าต่างส าหรับการ
ระบายอากาศ และเปลี่ยนถ่ายอากาศ เป็นช่องทางให้อากาศใหม่เข้ามาแทนที่ 
ส านักงานปลัดฯ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อ
พร้อมติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว 
3. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ก าหนดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง

 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไว้ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
 ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนดท าให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย ดังนั้น     
 เพ่ือให้การจัดซื้อถูกต้องตามหลักเกณฑ์และงบประมาณเพียงพอส าหรับการจัดซื้อ   
 พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
 มีความจ าเป็นขออนุมัตโิอนงบประมาณมาตั้งจ่าย รายละเอียด ดังนี้ 

 
/โอนลด... 
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  โอนลด 
  หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
  หน้า 56  เงินเดือนพนักงาน        ตั้งไว้  6,312,000.- บาท           
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีและเงินที่มีผลการจากการปรับอัตราเงินเดือนตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 22 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

   งบประมาณท่ีตั้งไว้        6,312,000 บาท 
   งบประมาณคงเหลือ        5,969,490 บาท 
   โอนลดงบประมาณครั้งนี้            38,000     บาท 
   คงเหลืองบประมาณ        5,931,490       บาท 

รวมโอนลดทั้งสิ้น   38,000  บาท 

  โอนเพิ่ม 
  หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  1. ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว     ตั้งไว้ 14,000.- บาท      
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้ ง พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ วจ านวน 2 เครื่องๆ ละ               
7,000.- บาท พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าใส่เบรกเกอร์ควบคุมการท างานของพัดลม จ านวน 2 ชุด ติดตั้งในที่
ท างานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป                  
(งานบริหารทั่วไป) 

   งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม           -  บาท 
   งบประมาณที่ขอโอนเพิ่มครั้งนี้     14,000 บาท 
   รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     14,000 บาท 

  2. ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า10 นิ้ว   ตั้งไว้  24,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว จ านวน 14 ตัว ส าหรับติดตั้ง
ภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(งานบริหารทั่วไป) 

   งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม         -  บาท 
   งบประมาณที่ขอโอนเพิ่มครั้งนี้  24,000 บาท 
   รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  24,000 บาท 

 รวมโอนเพิ่มท้ังสิ้น   38,000  บาท 

 

/กองการศึกษา... 
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  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  โอนลด 
  หมวด ค่าใช้สอย 
  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  หน้า 81 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติต าบลบางเสาธง       ตั้งไว้  1,000,000.- บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติต าบลบางเสาธง เช่น ค่าจัดซื้อของรางวัลส าหรับเด็กที่เข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามซุ้มกิจกรรม ค่าพิธีการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอุปกรณ์การแสดงเกี่ยวกับงานวันเด็ก ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มส าหรับเด็กและเจ้าหน้าที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 

   งบประมาณท่ีตั้งไว้        1,000,000 บาท 
   งบประมาณคงเหลือ        1,000,000 บาท 
   โอนลดงบประมาณครั้งนี้         200,000 บาท 
   คงเหลืองบประมาณ         800,000        บาท 

รวมโอนลดทั้งสิ้น  200,000  บาท 

  โอนเพิ่ม 
  หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท ครุภัณฑ์ไฟ้ฟ้าและวิทยุ 
  หน้าที่ 91 ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)   ตั้งไว้ 300,000.- บาท 
เ พ่ือ เป็นค่ าจั ดซื้ อพร้ อมติดตั้ งกล้ อง โทรทัศน์ ว งจรปิด  (CCTV)  น า ไปติดตั้ งที่ ศูนย์ พัฒนาเด็ ก เล็ ก                     
ในสังกัด อบต.บางเสาธง จ านวน 3 ศูนย ์ดังนี้  
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง จ านวน 7 กล้อง 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง จ านวน 3 กล้อง 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบัวโรย จ านวน 3 กล้อง 
รวมทั้งสิ้น 13 กล้อง เพ่ือรักษาทรัพย์สินทางราชการและความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธฯ ที่ 6 แนวทางท่ี 6.4 หน้าที่ 173 ล าดับที่ 34) 

   งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม         300,000 บาท 
   งบประมาณที่ขอโอนเพิ่มครั้งนี้         200,000 บาท 
   รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น         500,000 บาท 

รวมโอนเพิ่มท้ังสิ้น    200,000   บาท 
 
 
 
 

/นายณรงค.์.. 
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นายณรงค์ พูนสิน ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ประธานสภาฯ  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
   ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ เป็น
   อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายณรงค์  พูนสิน        ตามที่ นายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ  มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ ........(ไม่มี).......... 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านผู้ใดเห็นควรอนุมัติ เรื่อง ขออนุมัติการโอนงบประมาณ
   รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือด าเนินการตามระเบียบต่อไปหรือไม่  
   ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  29  เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.3 เรื่อง ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  พ.ศ. 2560 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ ขอให้สมาชิกสภาฯ  
   ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  -  ไม่มี – 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวาระที่  4.3 เรื่อง ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้  

   อนุมัติ       29     เสียง 
   ไมอ่นุมัติ      -      เสียง 
   งดออกเสียง   3    เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ ,เลขานุการสภาฯ) 

   4.4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานแสดงสถานะการเงินประจ าปี  

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญนายเกษม  แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงชี้แจง 
ประธานสภาฯ  รายละเอียด 

นายเกษม  แซ่ลี ้ เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง 
นายก อบต. จะขอรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานะการเงิน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้ 
 

 

 

/นายณรงค.์.. 
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นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537
ประธานสภาฯ  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 58/5 วรรค 4 ให้นายกองค์การ
   บริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ี นายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ ........(ไม่มี).......... 

    ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านผู้ใดเห็นชอบ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและ          
   รายงานแสดงสถานะการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือด าเนินการตาม
   ระเบียบต่อไปหรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  29  เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานแสดงสถานะการเงิน
ประธานสภาฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ      
   ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  -  ไม่มี - 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวาระที่ 4.4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานแสดงสถานะ
ประธานสภาฯ    การเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้  

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

   4.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญนายเกษม  แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงชี้แจง 
ประธานสภาฯ  รายละเอียด 

นายเกษม  แซ่ลี ้ เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง 
นายก อบต.  ขอชี้แจงรายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ได้จัดท าแผน     
   พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562)ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง       
   เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงให้เป็น      
   ไปตามอ านาจหน้าที่ เพื่อการจัดสรรทรัพยากรและตอบสนองความต้องการ ตลอดจน            
   แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งแผนพัฒนาสามปี          
   ดังกล่าว ผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แล้ว นั้น 
 
 

/เนื่องด้วย... 
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   เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร          
   ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ข้อ3ให้แก้ไข    
   ค าว่า“แผนสามปี”เป็น“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการ   จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ทุกแห่ง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง จึงได้รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา            
   ความต้องการและข้อมูลในการจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ ปี (พ.ศ.2561-2564)          
   ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร          
   ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 เพ่ือด าเนินการ
   จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน
   พ้ืนที่บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การ
   พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปัญหาความต้องการของประชาชน         
   ซึ่งจะน าไปสู่ความเห็นพ้องต้องกันและการท างานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่างๆ ใน
   พ้ืนที่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าและ                    
   ตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป 

นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ประธานสภาฯ  ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 แผนพัฒนา
   ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   เป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ
   แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
   รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
   ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ                
   เปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   ข้อ 17 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
   (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ        
   รัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้อง เ พ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รั บทราบปัญหา         
   ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือ
   ทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เ พ่ือน ามาก าหนด               
   แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก       
   หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณา           
   ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล         
   น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
   ท้องถิ่น 
   (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือเสนอผู้บริหาร        
   ท้องถิ่น 
   (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้         
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

/เพ่ือให้... 
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   เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับ           
   องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ      
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่น           
   จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 

นายณรงค์  พูนสิน        ตามที่ นายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ  มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ ........(ไม่มี).......... 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านผู้ใดเห็นชอบ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา      
   ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ือด าเนินการตามระเบียบต่อไปหรือไม่  
   ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  29  เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประธานสภาฯ  (พ.ศ.2561-2564) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ ขอให้สมาชิกสภาฯ  
   ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  -  ไม่มี – 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวาระท่ี 4.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประธานสภาฯ  (พ.ศ.2561-2564) ของอบต.บางเสาธง โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้  

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

 4.6 เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2559  

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญนายเกษม  แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงชี้แจง 
ประธานสภาฯ  รายละเอียด 

นายเกษม  แซ่ลี ้ เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง 
นายก อบต. ขอชี้แจงเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะด าเนินการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง 
ก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาครั้งต่อไป เพ่ือให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่
ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ หรือมีปัญหา
อุปสรรคที่ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยน
แนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง องค์การบริหารส่วนต าบล
บางเสาธง  

/จึงได้ก าหนด... 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บางเสาธง ได้จัดท ารายงานผล
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามรายละเอียด
ที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ 

นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ประธานสภาฯ  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (3) รายงาน
   ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
   ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
   ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
   ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
   เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

นายณรงค์  พูนสิน        ตามที่ นายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ  มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ ........(ไม่มี).......... 
 ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านผู้ใดเห็นชอบ เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือด าเนินการตามระเบียบต่อไป
หรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  29  เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 4.6 เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ ขอให้สมาชิกสภาฯ  
   ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  -  ไม่มี – 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวาระที่ 4.6 เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้  

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

วาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืนๆ  

นายสุนทร กันภัย ผมนายสุนทร กันภัย สมาชิก หมู่ที่ 14 ผมมีเรื่องขอเสนอให้ทางกองช่างท าการส ารวจ
สมาชิก หมู่ที่ 14 คอสะพานทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ อบต.บางเสาธง เนื่องจากคอสะพานหลายพ้ืนที่เกิดการ
   ช ารุด ผุพัง ท าให้การสัญจรไป-มา ของประชาชนไม่ได้รับความสะดวก จึงขอฝาก    
   กองช่างดูแลด้วยครับ 

/นายณรงค.์.. 
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นายณรงค์ พูนสิน ขอเชิญ นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองนายก อบต.ชี้แจงตามที่ท่านสมาชิก
ประธานสภาฯ  สอบถามด้วยครับ 

นายกิตต์ิธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ ผมนายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต. ขอชี้แจงตามที่ท่านสมาชิก      
รองปลัด อบต.  สุนทร กันภัย ได้เสนอแนะมานั้น เนื่องจากในขณะนี้ทางกองช่างได้มีการส ารวจ        
   คอสะพานเพ่ือท าการซ่อมแซมอยู่แล้วครับ เพราะทางเราได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว 
   จึงสามารถน ามาซ่อมแซมคอสะพานในเขตพ้ืนที่ของอบต.บางเสาธงได้ ผมขอฝากให้
   ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกๆท่าน ประสานกับทางกองช่างได้ตลอดนะครับ ถ้ามีเรื่องใด    
   ขาดตกหล่นหรือ ยังไม่ได้ด าเนินการ ทางอบต.บางเสาธงจะเร่งด าเนินการให้ครับ 

นายณรงค์  พูนสิน        ตามที่ นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ  มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ ........(ไม่มี).......... 

นายพิเชษฐ์ แซ่โค้ว ผมนายพิเชษฐ์ แซ่โค้ว เลขานุการสภาฯ มีเรื่องสอบถามครับ  
เลขานุการสภาฯ  ผมขอเสนอให้ทาง อบต.บางเสาธง จัดตั้งเต็นท์ไว้ส าหรับการลงทะเบียนเพ่ือแสดง
   ความจ านงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ครบ 60 ปี บริบูรณ์ เพ่ือความสะดวกให้แก่
   ผู้สูงอายุที่มาติดต่อ เพราะเนื่องจากผู้สูงอายุแต่ละคนก็ชรามาก และบางคนก็เจ็บป่วย
   เดินไม่ค่อยสะดวกที่จะขึ้นไปลงทะเบียน ชั้น 3 ของอบต.บางเสาธง  

นายณรงค์ พูนสิน ขอเชิญ นางสาวสุมนทิพย์ ภิรมย์กิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ชี้แจงตามที่ท่านสมาชิก
ประธานสภาฯ  สอบถามด้วยครับ 

นางสาวสุมนทิพย์ ภิรมย์กิจ  ดิฉันนางสาวสุมนทิพย์ ภิรมย์กิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ขอชี้แจงตามที่             
ผอ. กองสวัสดิการสังคม นายพิเชษฐ์  แซ่ โค้ว เลขานุการสภาฯ  ได้ เสนอแนะมานั้น เนื่องจากว่าทาง           
   อบต.บางเสาธง เรามีรถเข็นให้บริการส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยไว้อยู่แล้ว และถ้าในกรณี
   ที่มีผู้สูงอายุเดินขึ้นบันไดไม่สะดวก เราก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่แล้วค่ะ ในส่วนที่ท่าน      
   เลขานุการสภาฯ เสนอมาก็ขอขอบคุณมากที่มีข้อเสนอแนะมา ทางอบต.ก็ขอเก็บเรื่อง
   ไว้พิจารณาก่อนนะค่ะเพราะถ้าติดตั้งเต็นท์ขึ้นมาจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่า      
   เช่น บรรยากาศข้างนอกจะร้อนและอบอ้าวได้ ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกสบาย     
   ต่อผู้สูงอายุ 

นายณรงค์  พูนสิน        ตามที่ นางสาวสุมนทิพย์ ภิรมย์กิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ  มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ ........(ไม่มี).......... 
   ถ้าไม่มีกระผมขอปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  11.30  น. 
 
 

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

 
ลงชื่อ                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                          (นายณรงค์   พูนสิน) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
 

ตรวจแล้ว 

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

๑. นางภัทรชมณ  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 ........................................................... 
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 นายเกษม  แซ่ลี ้ จากข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 จะเห็นได้ว่า โดยสรุปทั้งปี 
นายก อบต.  ณ เมื่ อวันสิ้ นปี งบประมาณแล้วมีรายรับ สู งกว่า  รายจ่าย เป็นจ านวนเงิน            
   149,526,942.85 บาท โดยจะต้องกันเข้าเป็นทุนส ารองเงินสะสม 25 %       
   เป็นจ านวนเงิน 37,381,735.71 บาท ส่วนที่เหลือเข้าเป็นเงินสะสม เป็นเงินสะสม 
   เป็นจ านวนเงิน 112,145,207.14 บาท 
   ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
   2559  ซ่ึงการด าเนินงานโดยภาพรวมในส่วนของรายจ่ายประจ าได้แก่ รายจ่ายหมวด
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) , เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) , ค่าตอบแทน , ค่าใช้สอย , ค่าวัสดุ 
   ค่าสาธารณูปโภค สามารถด าเนินงานและเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินและอยู่
   ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ส าเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของแต่ละ
   โครงการ ในส่วนของรายจ่ายด้านงบลงทุน ได้แก่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ            
   สิ่งก่อสร้างยังมีโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการด าเนินการตามสัญญา และยังไม่ได้             
   ด าเนินการก่อหนี้ ซึ่งได้กันเงินไว้เป็นรายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี) ไว้จ่ายปีต่อไป 
   ผลการด าเนินงานจากการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2559 
   การจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามที่สภา อบต.บางเสาธง       
   มีมติให้จ่ายขาดเงินสะสมในปี 2559 จากการอนุมัติของสภาฯ 2 ครั้ง คือ  
   ครั้งที่ 1 อนุมัติเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 จ านวน 3 โครงการ เป็นจ านวนเงิน
   ทั้งสิ้น 25,369,000 บาท 
   ครั้งที่ 2 อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 จ านวน 17 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 
   ทั้งสิ้น 34,813,000 บาท 
   และ โค ร งกา รกั นม าจากปี  2558  อี กจ า น วน  15  โ คร งก าร  เ ป็ น เ งิ น                        
   52,236,135 บาท ซึ่งได้ด าเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2559 และสรุป ณ วันสิ้น       
   ปีงบประมาณ คือ วันที่  30 กันยายน 2559 ยังมีโครงการที่ยังด าเนินการ           
   ไม่แล้วเสร็จอีกจ านวน 7 โครงการ รวมเป็นจ านวนเงิน 15,641,000 บาท ซึ่งกันไว้
   ด าเนินการต่อไปในปี 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
   ผลการด าเนินงานจากงบประมาณที่ได้รับจากเงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ ประจ าปี            
   งบประมาณ 2559 ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
   ได้แก่ โครงการหลักกันรายได้ผู้สูงอายุในลักษณะของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , เบี้ยยังชีพ
   คนพิการ , เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกสังกัด และเงินโครงการป้องกันและ
   แก้ไขปัญหายาเสพติด ในกิจกรรมเข้าค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูและกิจการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่
   ผ่านการบ าบัด ซึ่ง อบต.บางเสาธง สามารถด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณได้
   ส าเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินทุกรายการ 
 หมายเหตุ ข้อมูลสรุป ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2559 (30 กันยายน 2559) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              จากข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 จะเห็นได้ว่า โดยสรุปทั้งปี ณ เมื่อวันสิ้นปีงบประมาณแล้ว  

มีรายรับ สูงกวา่ รายจา่ย เป็นจ านวนเงิน  149,526,942.85 บาท โดยจะตอ้งกันเข้าเป็นทุนส ารองเงินสะสม 25% เป็นจ านวนเงิน 

37,381,735.71 บาท ส่วนที่เหลือเขา้เป็นเงินสะสม เป็นจ านวนเงิน  112,145,207.14 บาท 
 

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

 
เนินงานโดยภาพรวม ในส่วนของรายจ่ายประจ าได้แก่ รายจ่ายหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง), เงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า), ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสด,ุ ค่าสาธารณูปโภค สามารถด าเนินงานและเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จา่ยเงินและอยู่ 

ภายในวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ส าเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของแต่ละโครงการ ในส่วนของรายจ่ายด้านงบลงทุน 

ได้แก่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการด าเนินการตามสัญญา และ ยังไม่ได้ด าเนินการ 



ก่อหนี ้ ซ่ึงได้กันเงินไว้เป็นรายจ่ายค้างจา่ย  (เบิกตัดปี)  ไว้จ่ายปีต่อไป 
   

ผลการด าเนินงานจากการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

               การจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามที่ สภา อบต.บางเสาธง มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  

ในปี 2559 จากการอนุมัติของสภา ฯ 2 ครั้ง คือ อนุมัติเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 255 จ านวน 3 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   

25,369,000บาท และอนุมัติให้จา่ยขาดเงินสะสมอีก17โครงการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นจ านวนเงิน34,813,000บาท 

และโครงการกันมาจากปี 2558 อีกจ านวน 15 โครงการ เป็นเงิน 52,236,135 บาท ซ่ึงได้ด าเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2559 

และสรุป ณ วันสิ้นปีงบประมาณ คือ วนัที่ 30 กันยายน 2559 ยังมีโครงการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จอีกจ านวน 7 โครงการ 

รวมเป็นจ านวนเงิน  15,641,000.-  บาท ซ่ึงกันไว้ด าเนินการต่อไปในปี 2560  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ผลการด าเนินงานจากงบประมาณที่ได้รับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

               ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้แก่ โครงการหลักกันรายได้ผู้สูงอายุในลักษณะของ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย,ุ  เบี้ยยังชีพคนพิการ, เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกสังกัด และ เงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด ในกิจกรรมเข้าค่ายบ าบัดฟื้นฟู และ กิจการฝึกอาชีพใหแ้ก่ผู้ที่ผ่านการบ าบัด  ซ่ึง อบต.บางเสาธง สามารถด าเนินการ 

และเบิกจ่ายงบประมาณได้ส าเร็จเรียบรอ้ยตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินทุกรายการ 
   

หมายเหต ุ  ข้อมูลสรุป ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2559  ( 30 กันยายน 2559) 
    


