
** หมายเหตุ **  
เพ่ิมวาระ 4.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและผลิตกระแสไฟฟ้า     
บางเสาธง 1 และบางเสาธง 2 

  
วาระการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที ่1 ประจ าปี  2560 

วันอังคารที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลบางเสาธง ชั้น 3 

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

วาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

  - ไม่มี - 

วาระท่ี 2 เรื่อง รับรองการรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจาการประชุมที่ผ่านมา 
 - ไม่มี- 

วาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
 4.1  เรื่อง ก ำหนดสมัยประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่ 2,3,4 ประจ ำปี พ.ศ.2560 

และเรื่อง กำรก ำหนดสมัยประชุม สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
 4.2  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2560 
 4.3  เรื่อง ขอใช้ที่รำชพัสดุแปลง หมำยเลขทะเบียนที่ สป.1345 บริเวณด้ำนหลัง

ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง เพ่ือก่อสร้ำงอำคำรเก็บพัสดุ       
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง 

   4.4 เรื่อง ขอควำมเห็นชอบโครงกำรจัดตั้งศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอยและ                             
   ผลิตกระแสไฟฟ้ำ บำงเสำธง 1 และบำงเสำธง 2 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(ประธานสภา) 

วาระการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที ่1 ประจ าปี 2560 
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

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

วาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

  - ไม่มี - 

วาระท่ี 2 เรื่อง รับรองการรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2559  เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

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

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจาการประชุมที่ผ่านมา 
 - ไม่มี- 

วาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 4.1 เรื่อง ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ  

 (1) การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2560 
นายณรงค์  พูนสิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ .ศ. 
ประธานสภา ฯ            2547 ข้อ 11 (3) ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วน 
   ต ำบลก ำหนดว่ำปีนั้นจะมีสมัยประชุม สำมัญประจ ำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้น    
   จะเริ่มเม่ือใด แต่ละสมัยนั้นในปีนั้นมีก ำหนดกี่วัน และ ข้อ 21 กำรก ำหนดจ ำนวน
   สมัยประชุมประจ ำปี ระยะเวลำและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี
   ของแต่ละสมัย ในปีนั้ น  วัน เริ่ มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของปีถั ด ไป                                 
   และระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธำนสภำ
   ท้องถิ่นน ำปรึกษำในที่ประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยในปี 2560 
   ทำงสภำฯ ได้มีกำรก ำหนดสมัยกำรประชุมไว้ 4 สมัย ว่ำสมัยแรกของกำรประชุม
   ได้ก ำหนดในเดือน กุมภำพันธ์ 2560 ดังนั้นจึงขอให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนเสนอกำร
   ก ำหนดกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 2,3 และ 4 ประจ ำปี 2560 ด้วยครับ    
   ให้ท่ำนสมำชิกเสนอชื่อทีละหนึ่งคนและขอผู้รับรองอย่ำงน้อยสองคน 
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**(ของเดิม)**  สมัยที่ 2 เป็นเดือน พฤษภาคม  ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม  
   สมัยที่ 3 เป็นเดือน สิงหาคม ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม   
   สมัยที่ 4 เป็นเดือน พฤศจิกายน ระหว่างวันที่ 1–15 พฤศจิกายน                 

มติที่ประชุม  สมัยที่ 2 เดือน.......................ระหว่ำงวันที่.....................................ก ำหนด..........วนั 
  สมัยที่ 3 เดือน.......................ระหว่ำงวันที่.....................................ก ำหนด..........วนั 
  สมัยที่ 4 เดือน.......................ระหว่ำงวันที่.....................................ก ำหนด..........วนั 

  (2) การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2561 
นายณรงค์  พูนสิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ .ศ.
ประธานสภา ฯ  2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 21 จึงขอให้สภำฯ ปรึกษำเกี่ยวกับกำร
   ก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญ ประจ ำปี สมัยแรกของปีถัดไป จึงขอให้ท่ำน              
   สมำชิกทุกท่ำนเสนอกำรก ำหนดสมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี 2561 
   ด้วยครับ ให้ท่ำนสมำชิกฯ เสนอทีละหนึ่งคน และผู้รับรองอย่ำงน้อยสองคน 
 
**(ของเดิม)**  เดือน กุมภาพันธ์  ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์  เป็นสมัย ประชุมของปีถัดไป 

มติที่ประชุม  สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ.2561 เดือน............................ระหว่ำงวันที่........................
   ก ำหนด....................วัน 

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

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญ ปลัด/รองปลัด อบต.บำงเสำธง  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรำยละเอียด 

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

นายณรงค์ พูนสิน ข้อกฎหมาย  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กร
ประธานสภาฯ  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒ และ๓)                              
   พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวด
   ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยนแปลง             
   สถำนที่ก่อสร้ำงให้เป็นอ ำนำจของสภำท้องถิ่น 

นายณรงค์  พูนสิน        ตำมท่ีปลัด/รองปลัด ชี้แจงรำยละเอียด มีท่ำนใดสงสัยหรือซักถำมหรือไม่  
ประธานสภาฯ  .......(ไม่มี)......ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนผู้ใดเห็นควรอนุมัติวำระที่ 4.2       
   เรื่องขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี                
   งบประมำณ พ.ศ.2560 มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเห็นควรอนุมัติ ขอให้สมำชิกสภำฯ 
   ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .................................................................................... 
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นายณรงค์ พูนสิน ตำมวำระที่ 4.2 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ 
ประธานสภาฯ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
   มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด ไม่อนุมัติ ขอให้สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

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

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวำระที่ 4.2 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ 
ประธานสภาฯ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 

  อนุมัต ิ    ............... เสียง 
  ไม่อนุมัติ    .............. เสียง 
  งดออกเสียง   3     เสียง (ประธำนสภำฯ ,รองประธำนสภำฯ ,เลขำนุกำรสภำฯ) 

  4.3 เรื่อง ขอใช้ที่ราชพัสดุแปลง หมายเลขทะเบียนที่ สป.1345 บริเวณ          
   ด้านหลังที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง เพื่อก่อสร้างอาคารเก็บ           
   พัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญ ปลัด อบต.บำงเสำธง  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรำยละเอียด 

ปลัด อบต.  ………………………………………………………………….. 

นายณรงค์ พูนสิน ข้อกฎหมาย   
ประธานสภาฯ  1)  พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518 

  2)  กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำใช้ และ              
   จัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545 หมวด 2 กำรใช้ที่รำชพัสดุ 

  ข้อ 14 ก ำหนดให้ผู้ขอใช้ที่รำชพัสดุยื่นค ำขอต่อส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่ พร้อม   
   ทั้งแจ้งเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรขอใช้ที่รำชพัสดุ และต้องได้รับควำมยินยอม
   จำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และให้ท ำควำมตกลงกับกรมธนำรักษ์ โดยจะเข้ำใช้               
   ประโยชน์ในที่รำชพัสดุได้ต่อเมื่อได้รับอนุญำตจำกกรมธนำรักษ์แล้ว 

  ข้อ 16 เมื่อส ำนักงำนธนำรักษ์ พ้ืนที่ได้รับค ำขอใช้ที่รำชพัสดุแล้วให้เสนอ         
   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำให้ควำมยินยอมให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้ผู้ขอใช้         
   ที่รำชพัสดุทรำบภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับค ำขอเว้นแต่มีกำรขอขยำย             
   ก ำหนดเวลำ แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับค ำขอ 

นายณรงค์  พูนสิน        ตำมท่ีปลัด/รองปลัด ชี้แจงรำยละเอียด มีท่ำนใดสงสัยหรือซักถำมหรือไม่  
ประธานสภาฯ  .......(ไม่มี)......ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนผู้ใดเห็นชอบขอใช้ที่รำชพัสดุขอให้ 
   สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .................................................................................... 
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นายณรงค์ พูนสิน ตำมวำระที่ 4.3 เรื่อง ขอใช้ที่รำชพัสดุแปลง หมำยเลขทะเบียนที่ สป.1345 
ประธำนสภำฯ  บริเวณด้ำนหลังที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง เพ่ือก่อสร้ำงอำคำร
   เก็บพัสดุขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด ไม่อนุมัติ 
   ขอให้สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

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

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวำระที่  4.3 เรื่อง ขอใช้ที่รำชพัสดุแปลง หมำยเลขทะเบียนที่      
ประธำนสภำฯ  สป.1345 บริ เวณด้ำนหลังที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง         
   เพ่ือก่อสร้ำงอำคำรเก็บพัสดุขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง โดยมี        
   มติที่ประชุม ดังนี้ 

  เห็นชอบ    ............... เสียง 
  ไม่เห็นชอบ .............. เสียง 
  งดออกเสียง   3     เสียง (ประธำนสภำฯ ,รองประธำนสภำฯ ,เลขำนุกำรสภำฯ) 

  ** ขอเพิ่มวาระ 4.4 เอกสารตามที่ได้แจกบนโต๊ะให้ท่านสมาชิกฯ ** 

   4.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและ                             
   ผลิตกระแสไฟฟ้า บางเสาธง 1 และบางเสาธง 2 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญ นำยกิตติ์ธเนศ ภำนุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัดอบต.บำงเสำธง  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรำยละเอียด 

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

นายณรงค์  พูนสิน        ตำมท่ี รองปลัด อบต. ชี้แจงรำยละเอียด มีท่ำนใดสงสัยหรือซักถำมหรือไม่  
ประธานสภาฯ  . . . . . . . ( ไม่มี ) . . . . . .ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนผู้ ใดเห็นชอบโครงกำรจัดตั้ ง                      
   ศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอยและผลิตกระแสไฟฟ้ำ บำงเสำธง 1 และบำงเสำธง 2  
   ขอให้สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

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

นายณรงค์ พูนสิน ตำมวำระที่ 4.4 เรื่อง ขอควำมเห็นชอบโครงกำรจัดตั้งศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอยและ
ประธานสภาฯ  ผลิตกระแสไฟฟ้ำ บำงเสำธง 1 และบำงเสำธง 2   
   มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด ไม่เห็นชอบโครงกำรจัดตั้งศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอยและผลิต
   กระแสไฟฟ้ำบำงเสำธง 1 และบำงเสำธง 2 ขอให้สมำชิกสภำฯ  
   ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .................................................................................... 
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นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวำระที่ 4.4 เรื่อง ขอควำมเห็นชอบโครงกำรจัดตั้งศูนย์ก ำจัดขยะมูล
ประธานสภาฯ  ฝอยและผลิตกระแสไฟฟ้ำ บำงเสำธง 1 และบำงเสำธง 2 โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 

  อนุมัต ิ   ...............  เสียง 
  ไม่อนุมัติ   ..............  เสียง 
  งดออกเสียง   3     เสียง (ประธำนสภำฯ ,รองประธำนสภำฯ ,เลขำนุกำรสภำฯ) 

นายณรงค์  พูนสิน มีสมำชิกท่ำนใดเสนอหรือซักถำมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ  - ไม่มี – ถ้ำไม่มีกระผมขอปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลำ  11.30  น. 

 

   

 
 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕60 
วันอังคารที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕60 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ชั้น ๓ 
******************************** 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

  เมื่อถึงก ำหนดเวลำประชุม เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง
ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธงผู้มำประชุมว่ำครบองค์ประชุมแล้ว จึงให้
สัญญำณ เชิญสมำชิกสภำฯ เข้ำห้องประชุม และเรียนเชิญประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง
จุดเทียน ธูป บูชำพระรัตนตรัย เพ่ือด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   - ไม่มี - 

วาระท่ี 2 เรื่อง รับรองการรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2559  เมื่อวันศุกร์ที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

นายณรงค์ พูนสิน ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 4 
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.2559 ว่ำมีข้อควำมใดต้องกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง               
   หรือไม่  . . . . ไม่มี . . . .  ถ้ ำ ไม่มี  สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเห็นควรรับรองขอให้                       
     สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  รับรอง     28    เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตำมวำระที่ 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
ประธานสภาฯ  ประจ ำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกำยน 2559 มีสมำชิกสภำฯ         
   ท่ำนใด ไม่เห็นควรรับรอง ขอให้สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .......ไม่มี........ 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุป วำระที่ 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 4 
ประธานสภาฯ  ครั้ งที่  1 ประจ ำปี  พ.ศ.2559 เมื่อวันศุกร์ที่  11 พฤศจิกำยน 2559                         
   โดยมีมติ ที่ประชุม ดังนี้ 

  รับรอง     28    เสียง 
  ไม่รับรอง     -     เสียง 
  งดออกเสียง  3     เสียง  (ประธำนสภำฯ ,รองประธำนสภำฯ , เลขำนุกำรสภำฯ) 

 

 
/

วำระท่ี 3... 



-2- 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา 
 - ไม่มี- 

วาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 4.1 การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ  
 (1) กำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี พ.ศ.2560 

นายณรงค์  พูนสิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ .ศ. 
ประธานสภา ฯ            2547 ข้อ 11 (3) ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้สภำองค์กำรบริหำร     
   ส่วนต ำบลก ำหนดว่ำปีนั้นจะมีสมัยประชุม สำมัญประจ ำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้น
   จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยนั้นในปีนั้นมีก ำหนดกี่วัน และ ข้อ 21 กำรก ำหนดจ ำนวน
   สมัยประชุมประจ ำปี ระยะเวลำและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี
   ของแต่ละสมัย ในปีนั้ น  วัน เริ่ มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของปีถั ด ไป                             
   และระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธำน   
   สภำท้องถิ่นน ำปรึกษำในที่ประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยในปี            
   2560 ทำงสภำได้มีกำร 
   ก ำหนดสมัยกำรประชุมไว้ 4 สมัย ว่ำสมัยแรกของกำรประชุมได้ก ำหนดในเดือน 
   กุมภำพันธ์ 2560 ดังนั้นจึงขอให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนเสนอกำรก ำหนดกำรประชุม
   สมัยสำมญั สมัยที่ 2,3 และ 4 ประจ ำปี  2560 ด้วยครับ 
   ให้ท่ำนสมำชิกเสนอชื่อทีละหนึ่งคนและขอผู้รับรองอย่ำงน้อยสองคน 

นายสุนทร กันภัย ผมนำยสุนทร กันภัย สมำชิกสภำฯ หมู่ที่  14 ขอเสนอก ำหนดกำรประชุม         
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 สมัยสำมัญ ประจ ำปีพ.ศ.25560 ดังนี้  

  สมัยที่ 2 เดือน พฤษภำคม 2560 ระหว่ำงวันที่ 1–15 พฤษภำคม 2560             
   ก ำหนด  15 วัน  

  สมัยที่ 3 เดือน สิงหำคม 2560 ระหว่ำงวันที่ 1 – 15 สิงหำคม 2560 ก ำหนด 
   15 วัน  

  สมัยที่  4 เดือน พฤศจิกำยน 2560 ระหว่ำงวันที่  1 – 15 พฤศจิกำยน               
   2560  ก ำหนด 15 วัน 

นายณรงค์ พูนสิน ขอสมำชิกสภำฯ รับรองด้วยครับ 
ประธานสภา ฯ  

มติที่ประชุม  มีผู้รับรอง 2 ท่ำน ได้แก ่
  1. นำยพิมล จุ้ยมณี สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 11 
  2. นำยสมจิตร์ สบำยดี สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 4  

นายณรงค์ พูนสิน มีสมำชิกท่ำนใดเสนออีกหรือไม่ครับ ......ไม่มี...... 
ประธานสภา ฯ  - ถ้ำไม่มี - สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเห็นชอบก ำหนดสมัยประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี                         

พ.ศ.2560 ขอให้สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 
/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ     28    เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตำมวำระที่ 4.1 เรื่องกำรก ำหนดสมัยประชุม สมัยสำมัญประจ ำปี พ.ศ.2560
ประธานสภาฯ   มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดไม่เห็นควรรับรอง ขอให้สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .......ไม่มี........ 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุป วำระที่ 4.1 เรื่องกำรก ำหนดสมัยประชุม สมัยสำมัญประจ ำปี     
ประธานสภาฯ  พ.ศ.2560 ดังนี้ 

  สมัยที่ 2 เดือน พฤษภำคม 2560 ระหว่ำงวันที่ 1–15 พฤษภำคม 2560  
   ก ำหนด 15 วัน  

  สมัยที่  3 เดือน สิงหำคม 2560 ระหว่ำงวันที่  1 – 15 สิงหำคม 2560         
   ก ำหนด 15 วัน  

  สมัยที่ 4 เดือน พฤศจิกำยน 2560 ระหว่ำงวันที่ 1 – 15 พฤศจิกำยน 2560  
   ก ำหนด 15 วัน โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 

  เห็นชอบ     28   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
  งดออกเสียง  3     เสียง (ประธำนสภำฯ ,รองประธำนสภำฯ , เลขำนุกำรสภำฯ) 

  (2) กำรก ำหนดสมัยประชุม สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. 2561 

นายณรงค์  พูนสิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น         
ประธานสภา ฯ  พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 21 ให้สภำฯ ปรึกษำเกี่ยวกับ                 
   กำรก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญ ประจ ำปี สมัยแรกของปีถัดไป จึงขอให้ท่ำน
   สมำชิกทุกท่ำนเสนอกำรก ำหนดสมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี 2560 
   ด้วยครับ ให้ท่ำนสมำชิกฯ เสนอทีละหนึ่งคน และผู้รับรองอย่ำงน้อยสองคน 
น.ส.เจียมจิต สุขเกษม ดิฉันน.ส.เจียมจิต สุขเกษม สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 10 ขอเสนอเดือน กุมภำพันธ์ 
สมาชิกฯ หมู่ที่ 10 ระหว่ำงวันที่ 1 – 15 กุมภำพันธ์ 2561 ก ำหนด 15 วัน เป็นสมัยประชุม        
   สมัยสำมัญสมัยแรกของปีถัดไป 

นายณรงค์ พูนสิน ขอสมำชิกสภำฯ รับรองด้วยครับ 
ประธานสภา ฯ  

มติที่ประชุม  มีผู้รับรอง 2 ท่ำน 
  1. นำยสมศักดิ์  ช่วงโชติ สมำชิกสภำ ฯ หมู่ที่ 7  
  2. นำยสมบูรณ ์เรื่องม่ันคง สมำชิกสภำ ฯ หมู่ที่ 17  

 

 

/นำยณรงค.์.. 
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นายณรงค์  พูนสิน มีสมำชิกท่ำนใดเสนออีกหรือไม่ครับ  .....ไม่มี...... 
ประธานสภา ฯ ตำมวำระที่ 4.1 เรื่องกำรก ำหนดสมัยประชุม สมัยสำมัญสมัยแรก ประจ ำปี     

พ.ศ.2561 ระหว่ำงวันที่ 1-15 กุมภำพันธ์ 2561 ก ำหนด 15 วัน  
 มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด เห็นชอบก ำหนดสมัยประชุมสมัยสำมัญสมัยแรก ประจ ำปี 

พ.ศ. 2561 ขอให้สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ     28    เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตำมวำระที่ 4.1 เรื่องกำรก ำหนดสมัยประชุม สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี 
ประธานสภาฯ  พ.ศ .2561 ระหว่ ำงวันที่  1 -15 กุมภำพันธ์  2561 ก ำหนด 15 วัน                        
   มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด ไม่เห็นควรรับรอง ขอให้สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .......ไม่มี........ 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุป วำระที่ 4.1 เรื่องกำรก ำหนดสมัยประชุม สมัยสำมัญ สมัยแรก 
ประธานสภาฯ  ประจ ำปี พ.ศ.2561 ระหว่ำงวันที่ 1-15 กุมภำพันธ์ 2561 ก ำหนด 15 วัน   
   โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 

  เห็นชอบ     28    เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
  งดออกเสียง  3     เสียง (ประธำนสภำฯ, รองประธำนสภำฯ, เลขำนุกำรสภำฯ) 

   วาระ 4.2 เรื่องขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญนำยเกษม แซ่ลี้ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรำยละเอียด 

นายเกษม  แซ่ลี ้ เรียนท่ำนประธำนสภำฯ กระผมนำยเกษม แซ่ลี้ นำยก อบต.บำงเสำธง 
 นายก อบต.  เนื่องจำกตำมข้อบัญญัติ อบต.บำงเสำธง เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี              

   2560 หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน ค่ำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร 
   ขนำด 4 ลิ้นชัก ตั้งไว้ 44,000.- บำท และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง            
   ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติดังกล่ำวไปแล้ว นั้น 

    บัดนี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง มีเหตุผลควำมจ ำเป็นที่จะต้องแก้ไข           
   เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงประกอบข้อบัญญัติงบประมำณ จ ำนวน 1 รำยกำร ได้แก่ 

 
 
 
 
 

/ข้อควำม... 
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 ข้อความเดิม 
 ส านักงานปลัดฯ 
 หมวด ค่ำครุภัณฑ์ 
 ประเภท  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 ค่ำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร ขนำด 4 ลิ้นชัก                          ตั้งไว้   44,000  บาท 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บำนเปิด จ ำนวน 8 ตู้ ส ำหรับเก็บชุดดับเพลิง เอกสำร

และวัสดุอุปกรณ์งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำร      
งำนทั่วไป (งำนบริหำรทั่วไป) (ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธฯ ที่ 6 แนวทำงที่ 6.4 
หน้ำที่ 166 ล ำดับที่ 7)  

 ข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
 ส านักงานปลัดฯ 
 หมวด ค่ำครุภัณฑ์ 
 ประเภท  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 ค่ำจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บานเปิด                          ตั้งไว้   44,000  บาท 

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บานเปิด จ านวน 8 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
(1) ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 90 x 50 x 180 เซนติเมตร 
(2) ด้านบนมีราวแขวนเสื้อผ้า 
(3) ด้านล่างมี 2 แผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ 
 ส าหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ของเจ้าหน้าที่เวรที่ปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกันและ     

บรรเทาสาธารณภัยเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น ทั้งนี้ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป(งำนบริหำรทั่วไป) 
(ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธฯ ที่ 6 แนวทำงท่ี 6.4 หน้ำที่ 166 ล ำดับที่ 7) 

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

นายณรงค์  พูนสิน        ตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง ชี้แจงรำยละเอียด มีท่ำนใดสงสัย
ประธานสภา ฯ  หรือซักถำมหรือไม่ ........(ไม่มี)..........  

    ตำมวำระที่ 4.2 เรื่องขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ                   
   รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเห็นควรอนุมัติ 
   ขอให้สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  อนุมัต ิ   28    เสียง 

นำยณรงค.์.. 
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นายณรงค์ พูนสิน ตำมวำระที่ 4.2 เรื่องขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ
ประธานสภาฯ  รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเห็นควร      
   ไมอ่นุมัต ิขอให้สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ    

มติที่ประชุม  .......ไม่มี........ 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปมติที่ประชุม วำระที่ 4.2 เรื่องขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
ประธานสภาฯ  งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

  อนุมัต ิ     28 เสียง 
  ไม่อนุมัต ิ      - เสียง 
  งดออกเสียง  3   เสียง  (ประธำนสภำ , รองประธำนสภำ,  เลขำนุกำรสภำฯ) 

 4.3 เรื่อง ขอใช้ที่ราชพัสดุแปลง หมายเลขทะเบียนที่ สป.1345 บริเวณ
ด้านหลังที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง เพื่อก่อสร้างอาคารเก็บ
พัสดขุององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญน.ส.สุชำดำ หงษ์จร ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรำยละเอียด 

น.ส.สุชาดา หงษ์จร เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ดิฉัน น.ส.สุชำดำ หงษจ์ร ต ำแหน่ง ปลัด อบต.บำงเสำธง  
ปลัด อบต.  ขอชี้แจงรำยละเอียด เรื่องขอใช้ที่รำชพัสดุแปลง หมำยเลขทะเบียนที่ สป.1345             
   บริเวณด้ำนหลัง อบต.บำงเสำธง ซึ่งแต่เดิมทำงอบต.บำงเสำธง ได้ยื่นค ำร้อง       
   กับทำงอ ำเภอบำงเสำธงเพ่ือขอใช้ที่รำชพัสดุ แต่ทำงอ ำเภอไม่ตอบกลับมำ        
   จนเป็นระยะเวลำ 1 ปี ได้ติดต่อกลับและไม่อนุญำตให้ทำงอบต.บำงเสำธง ใช้พ้ืนที่        
   รำชพัสดุได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ทำงอ ำเภอได้ใช้พ้ืนที่รำชพัสดุด้ำนหลัง อบต.บำงเสำธง
   เพ่ือท ำกำรก่อสร้ำงเป็นบ้ำนพักข้ำรำชกำรอ ำเภอบำงเสำธง  
   ซึ่งต่อมำทำงเรำได้หำรือกับรำชพัสดุจังหวัด ถ้ำทำงอบต.บำงเสำธงต้องกำรใช้พ้ืนที่
   ดังกล่ำว ต้องท ำเรื่องยื่นค ำขอต่อส ำนักงำน ธนำรักษ์พ้ืนที่ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลและ
   ควำมจ ำเป็นในกำรขอใช้ที่รำชพัสดุ และต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ว่ำรำชกำร            
   จังหวัด อบต.บำงเสำธง จึงมีควำมประสงค์ที่จะขอใช้ที่รำชพัสดุแปลงหมำยเลข               
   ทะเบียน ที่ สป1345 บริเวณด้ำนหลัง อบต.บำงเสำธง เพ่ือก่อสร้ำงอำคำรเก็บ                
   พัสดุต่ำงๆ ส ำหรับกำรจัดกำรบริกำรสำธำรณะตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 ประกอบ พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและ
   ขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 อำทิเช่น 
   กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กำรสำธำรณูปโภค และกำรก่อสร้ำงอ่ืนๆ    
   กำรบ ำรุงรักษำทำงน้ ำ และทำงบก กำรรักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ                 
   ทำงเดินและที่สำธำรณะกำรจัดให้มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร    
   กำรจัดให้มีและบ ำรุงไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืนกำรจัดให้มีและบ ำรุงทำง                 
   ระบำยน้ ำ  

/รวมทั้ง... 
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   รวมทั้งก ำจัดมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล ฯลฯ ซึ่ งในกำรด ำเนินกิจกำรดังกล่ำว            
   มีควำมจ ำเป็นจะต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกิจกำร 
   ได้แก่ ยำงมะตอย ทรำย ถังขยะ ท่อน้ ำ ยำก ำจัดวัชพืช รถดับเพลิง รถเก็บขยะ    
   รถดูดฝุ่น รถดูดโคลน รถบรรทุกน้ ำ  รถกระเช้ำ รถตักหน้ำขุดหลัง ฯลฯ            
   แต่ อบต.บำงเสำธงยังประสบปัญหำขำดสถำนที่ในกำรเก็บและรักษำ วัสดุอำคำร
   แ ล ะ เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล ดั ง ก ล่ ำ ว  ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ไ ด้ เ ก็ บ วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ                            
   เครื่องจักรกลกลำงแจ้งเป็นระยะเวลำนำนๆ ท ำให้วัสดุ อุปกรณ์เหล่ำนั้น                     
   เสื่อมคุณภำพเร็วกว่ำที่ควรจะเป็น และก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร              
   ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นที่ต้องให้ที่ประชุมสภำอบต.บำงเสำธง พิจำรณำมีมติขอใช้    
   ที่รำชพัสดุแปลงหมำยเลขทะเบียนที่ สป 1345 บริเวณ ด้ำนหลัง อบต.บำงเสำธง
   เพ่ือก่อสร้ำงอำคำรเก็บพัสดุของ อบต.บำงเสำธง   
   ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นที่ต้องที่ประชุมสภำฯ พิจำรณำมีมติขอใช้ที่รำชพัสดุแปลง
   หมำยเลขทะเบียนที่ สป 1345 บริเวณด้ำนหลัง อบต.บำงเสำธง เพ่ือก่อสร้ำง          
   อำคำรเก็บพัสดุของ อบต.บำงเสำธง ตำมอ ำนำจหน้ำที่แห่งพระรำชบัญญัติ      
   สภำต ำบลและอบต.บำงเสำธง พ.ศ.2537 มำตรำ 46 (3) 

นายณรงค์  พูนสิน        ตำมที่ น.ส.สุชำดำ หงษ์จร ปลัดอบต.บำงเสำธง ชี้แจงรำยละเอียด มีท่ำนใดสงสัย
ประธานสภา ฯ  หรือซักถำมหรือไมค่รับ 

นายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร ผมนำยนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 14 ผมขอเสนอควำมคิดเห็น  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 เพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรที่ทำง อบต.บำงเสำธง ขอใช้ที่รำชพัสดุด้ำนหลังของ อบต.ฯ 
   ผมมีควำมคิดว่ำในอนำคตข้ำงหน้ำถ้ำทำงอบต.พร้อมและมีควำมชัดเจนมำกขึ้น         
   ก็อยำกจะให้หำพ้ืนที่ท ำเลใหม่ที่ดีกว่ำและเป็นที่ของ อบต .บำงเสำธงเอง                         
   น่ำจะดีกว่ำครับ เพรำะอบต.ก็ต้องยกฐำนะเป็นเทศบำลด้วย อำจจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง    
   ที่จะต้องพ้ืนที่ที่มำกข้ึนเพื่อเก็บพัสดุต่ำงๆของ อบต.บำงเสำธง ผมจึงอยำกจะเสนอ             
   ให้ทำงผู้บริหำรไว้พิจำรณำในอนำคตข้ำงหน้ำด้วยครับ 

น.ส.สุชาดา หงษ์จร ควำมจริงตำมระเบียบสำมำรถซื้อที่ดินได้ ต้องหำรำคำที่ไม่เกินรำคำประเมินด้วย 
ปลัด อบต.  ซึ่งกำรหำรำคำที่ไม่เกินรำคำเมินนั้นก็หำยำกมำก และทำงอบต.ก็ได้วำงแผนไว้    
   ในอนำคตเพ่ือที่จะซื้อที่ดินสร้ำงเป็นอำคำรไว้ส ำหรับเก็บพัสดุของ อบต.บำงเสำธง                   
   แต่ในขณะนี้ ทำง อบต.มีงบประมำณอยู่แล้วที่สำมำรถก่อสร้ำงอำคำรเก็บพัสดุ              
   ต่ำงๆ จึงน ำเรียนที่ประชุมสภำฯ เพ่ือขอควำมเห็นชอบขอใช้ที่รำชพัสดุแปลง                          
   หมำยเลขทะเบียน สป 1345 บริเวณด้ำนหลัง อบต.บำงเสำธง  

นายณรงค์  พูนสิน        มีท่ำนใดสงสัยหรือซักถำมหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ  .......(ไม่มี)......ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนผู้ใดเห็นชอบขอใช้ที่รำชพัสดุขอให้ 
   สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   28    เสียง 

นำยณรงค.์.. 
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นายณรงค์ พูนสิน ตำมวำระที่ 4.3 เรื่อง ขอใช้ที่รำชพัสดุแปลง หมำยเลขทะเบียนที่ สป.1345 
ประธานสภาฯ  บริเวณด้ำนหลังที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง เพ่ือก่อสร้ำงอำคำร
   เก็บพัสดุขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด ไม่อนุมัติ 
   ขอให้สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  ........ไม่มี....... 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวำระที่  4.3 เรื่อง ขอใช้ที่รำชพัสดุแปลง หมำยเลขทะเบียนที่      
ประธานสภาฯ  สป.1345 บริ เวณด้ำนหลังที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง         
   เพ่ือก่อสร้ำงอำคำรเก็บพัสดุขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง โดยมี        
   มติที่ประชุม ดังนี้ 

  เห็นชอบ        29  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
  งดออกเสียง     3  เสียง (ประธำนสภำฯ ,รองประธำนสภำฯ ,เลขำนุกำรสภำฯ) 

   4.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและ          
   ผลิตกระแสไฟฟ้า บางเสาธง 1 และบางเสาธง 2  

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญ นำยกิตติ์ธเนศ ภำนุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัดอบต.บำงเสำธง  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรำยละเอียด 

นายกิตต์ิธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ผมนำยกิตติ์ธเนศ ภำนุวัฒนะรัศมิ์  
รองปลัด อบต.  รองปลัดอบต.บำงเสำธง ขอชี้แจงรำยละเอียดโครงกำรจัดตั้งศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอย                
   และผลิตกระแสไฟฟ้ำ บำงเสำธง 1 และบำงเสำธง 2  
   ตำมที่ได้ขออนุมัติโครงกำรจัดตั้งศูนย์ก ำจัดขยะเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้ำโดยใช้      
   ขยะชุมชน ในสมัยกำรประชุมสภำ อบต.บำงเสำธง สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี                
   2559 ในวันอังคำรที่ 11 เดือน ตุลำคม พ.ศ.2559 และมีมติที่ประชุมอนุมัติ                  
   จ ำนวน 29 เสียง ไปแล้วนั้น 
   อบต.บำงเสำธงได้จัดท ำโครงกำรจัดตั้งศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอยและผลิตกระแสไฟฟ้ำ             
   บำงเสำธง 1 และบำงเสำธง 2  
   หลักกำรและเหตุผล นับตั้งแต่อดีตมำสู่ปัจจุบันปัญหำขยะมูลฝอยเป็นปัญหำส ำคัญ                 
   ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมำยำวนำนและนับวันยิ่งมีแนวโน้มทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น                  
   สำเหตุสืบเนื่องมำจำกกำรเพ่ิมขึ้นของปริมำณขยะมูลฝอยทุกปีตำมอัตรำกำร           
   เพ่ิมขึ้นของจ ำนวนประชำกร กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและกำรเปลี่ยนแปลง           
   พฤติกรรมในกำรอุปโภคและบริโภคของประชำชนของประชำชน แม้ว่ำจะมี     
   กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย ทั้งกำรจัดเก็บ เคลื่อนย้ำย รวมทั้งกำรท ำลำย      
   แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมำณขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี  
 
 

ปัจจุบัน... 
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   ปั จจุ บั น ไ ด้ เ ริ่ มป รั บ เปลี่ ย นทั ศนคติ ใ นก ำรจั ดกำ รปั ญหำขยะมู ล ฝอย                              
   ประกอบกับมีเทคโนโลยีที่เหมำะสมที่สำมำรถพัฒนำได้ ในประเทศในรำคำที ่      
   ไม่สูงเกิน อีกทั้งมีควำมเหมำะสมในกำรบริหำรจัดกำรขยะชุมชนในประเทศไทย 
   และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่ำงเช่น สำมำรถน ำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 
   และเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำ และรำยได้ของประชำชน อีกท้ังเป็นกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
   ของรัฐบำล และชุมชนในท้องถิ่น เ พ่ือกำรบริหำรขยะชุมชนอย่ำงยั่ งยืน                      
   และคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) เห็นควำมส ำคัญของปัญหำขยะมูลฝอย   
   ที่ทุกภำคส่วนต้องร่ วมกันแก้ ไขปัญหำจึ งได้ก ำหนดให้มีกำรแก้ ไขปัญหำ                     
   ขยะมูลฝอยเป็นวำระแห่งชำติ และเมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ                  
   Roadmapกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสี ย อันตรำย ตำมที่ กระทรวง              
   ท รั พ ย ำ ก ร ธ ร ร ม ช ำ ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม เ ส น อ แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ ส ำ นั ก                          
   นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดระบบบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ                    
   พ.ศ .2557 ดั งนั้ น เ พ่ือด ำ เนินกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรั ฐมนตรีฯ               
   ในกำรขับ เคลื่ อนกำรด ำ เนิน กำรแก้ ไขปัญหำขยะมูลฝอยของประเทศ                   
   กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจึงได้บูรณำกำรแผนบริหำรจัดกำร          
   ขยะมูลฝอยของจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหำนครฯ) และจัดท ำเป็น           
   แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564)             
   เ พ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่  12                      
   (พ.ศ.2560 -2564) ซึ่ งแผนแม่บทฯ ดังกล่ำวได้รับควำมเห็นชอบจำก            
   คณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2559 ทั้งจังหวัดและองค์กรปกครอง                          
   ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  มี อ ำ น ำ จ ห น้ ำ ที่ โ ด ย ต ร ง ใ น ก ำ ร จั ด ก ำ ร ข ย ะ มู ล ฝ อ ย                            
   แ น ว คิ ด ที่ ส ำ คั ญ ต ำ ม แ ผ น แ ม่ บ ท ฯ  คื อ ก ำ ร ล ด ก ำ ร เ กิ ด ข อ ง เ สี ย ห รื อ                      
   ขยะมูลฝอยที่แหล่งก ำเนิด กำรน ำของเสียกลับมำใช้ซ้ ำและใช้ประโยชน์ใหม่ซึ่ง               
   จะช่วยลดต้นทุนกำรผลิตของภำคกำรผลิตรวมทั้งลดปริมำณกำรเกิดขยะมูลฝอย           
   เพ่ือให้เกิดกำรจัดกำรขยะมูลฝอยอย่ำงยั่งยืนต่อไป ส่วนขยะมูลฝอยที่เหลือจำกกำร
   คัดแยกน ำไปใช้ประโยชน์ใหม่ จะส่งเสริมให้น ำไปแปรรูปผลิตพลังงำน โดยส่งเสริม        
   ให้ภำคเอกชนหรือรัฐวิสำหกิจมำลงทุน โดยแนวทำงปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ            
   กำรจัดกำรและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยฯ แนวทำงหนึ่ง คือกำรจัดให้มีศูนย์ก ำจัด  
   ขยะมูลฝอยรวม (cluster) ซึ่งเป็นกำรรวมกลุ่มพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   ที่อยู่ใกล้เคียง เพ่ือสร้ำงระบบจัดกำรขยะมูลฝอยแบบผสมผสำน เน้นกำรน ำ     
   ขยะมูลฝอยมำใช้ประโยชน์ เช่น ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ก๊ำซชีวภำพ แปรรูปเพ่ือ        
   ผลิตพลังงำนทดแทน เป็นต้น 
 
 
 
 
 

/อบต.... 
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   อบต .บำง เสำธง  ได้ เล็ ง เห็นควำมส ำคัญใน เรื่ องดั งกล่ ำ วและได้ จั ดท ำ                       
   โครงกำรจัดตั้งศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอยและผลิตกระแสไฟฟ้ำ เนื่องจำกมีพ้ืนที่บริเวณ 
   หมู่ที่ 15 ต ำบลบำงเสำธง มีควำมเหมำะสมที่ก่อสร้ำงเป็นศูนย์ก ำจัดขยะและ             
   โรงไฟฟ้ำซึ่งใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ประกอบกับบริเวณพ้ืนที่ดังกล่ำวมี      
   สำยส่งจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยพำดผ่ำน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่
   อบต.บำงเสำธง จะมีรำยได้ส่วนแบ่งจำกค่ำก ำจัดขยะมูลฝอยและส่วนแบ่งจำก             
   รำยได้กำรขำยกระแสไฟฟ้ำ นอกจำกนั้นท้องถิ่นที่ร่วมจัดท ำบันทึกข้อตกลง        
   จะมีสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องเป็นไปตำมหลักสุขำภิบำล แก้ไขปัญหำขยะ
   ตกค้ำงในพ้ืนที่ ประหยัดงบประมำณและเวลำจำกกำรขนถ่ำยขยะมูลฝอยไปก ำจัด
   สถำนที่อ่ืนซึ่งตั้งอยู่ห่ำงไกล 
   วัตถุประสงค์  เ พ่ือก่อสร้ำงศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอยและผลิตกระแสไฟฟ้ำ                
   จ ำนวน  2 ศูนย์ ,  เ พ่ื อน ำขยะมู ลฝอยกลับมำ ใช้ประ โยชน์ ใหม่ อย่ ำ งมี                             
   ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ โ ด ย น ำ ข ย ะ ชุ ม ช น ม ำ แ ป ร รู ป เ ป็ น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ข ย ะ                                 
   (Refuse Derived Fuel,RDF) เพ่ือใช้ในโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน,เป็นต้นแบบ    
   น ำร่องระบบจัดกำรขยะชุมชนโดยน ำไปผลิตกระแสไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ            
   ตำมยุทธศำสตร์ประเทศ  
   เป้ำหมำย เกิดระบบจัดกำรขยะชุมชนอย่ำงครบวงจรเป็นรูปธรรม ทั้งกำรคัดแยก              
   กำรน ำกลับมำใช้ ประโยชน์ใหม่ ที่อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยรองรับกำรจัดกำรขยะ         
   ของชุมชนได้สูงสุดที่ 1,000 ตัน/วัน จ ำนวน  2 ศูนย ์, สร้ำงระบบกำรจัดกำรขยะ          
   ชุมชนอย่ำงยั่งยืน โดยสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกขยะคือ เชื้อเพลิงขยะประเภทที่ 2        
   (RDF-2) 500 ตัน/วัน และสำรปรับปรุงดิน 200 ตัน/วัน ,แก้ไขวิกฤตกำรณ์    
   ของประเทศด้ำนปัญหำขยะชุมชน ก่อให้เกิดควำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำนและกำร
   สร้ำงระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนของประเทศ โดยมีมูลค่ำโครงกำรละ       
   950,000,000 ล้ำนบำท 
   ผลที่คำดว่ำจะได้รับ มีสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยที่ เพียงพอและถูกต้องตำม         
   หลักสุขำภิบำล , ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้ำงในพ้ืนที่ , ไม่มีปัญหำมลภำวะอันเกิด    
   จำกขยะมูลฝอย ,  ประชนชนได้รับประโยชน์จำกกำรด ำ เนิน โครงกำร ,                          
   อบต.บำงเสำธงมีรำยได้จำกกำรด ำเนินกำร สำมำรถน ำรำยได้ไปพัฒนำปรับปรุง           
   คุณภำพชีวิตให้แก่ประชำชนในพื้นที ่

นายณรงค์  พูนสิน        ตำมที่ นำยกิตติ์ธเนศ ภำนุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัดอบต.บำงเสำธง ชี้แจงรำยละเอียด 
ประธานสภา ฯ  มีท่ำนใดสงสัย หรือซักถำมหรือไม่ครับ 
   . . . . . . . ( ไม่ มี ) . . . . ถ้ ำ ไม่ มี ผมขอมติ ที่ ป ระชุ มท่ ำนผู้ ใ ด เห็ นชอบ โคร งกำร                               
   จัดตั้งศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอยและผลิตกระแสไฟฟ้ำ บำงเสำธง 1             
   และบำงเสำธง 2 ขอให้สมำชิกสภำฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   29  เสียง 

นำยณรงค.์.. 



 

-11- 

นายณรงค์ พูนสิน ตำมวำระที่ 4.4 เรื่อง ขอควำมเห็นชอบโครงกำรจัดตั้งศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอยและ
ประธานสภาฯ  ผลิตกระแสไฟฟ้ำ บำงเสำธง 1 และบำงเสำธง 2            
   มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด ไม่เห็นชอบโครงกำรจัดตั้งศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอย 
   และผลิตกระแสไฟฟ้ำบำงเสำธง 1 และบำงเสำธง 2 ขอให้สมำชิกสภำฯ  
   ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .....ไม่มี...... 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวำระที่  4.4 เรื่อง ขอควำมเห็นชอบโครงกำรจัดตั้ งศูนย์ก ำจัด
ประธานสภาฯ  ขยะมูลฝอยและผลิตกระแสไฟฟ้ำ บำงเสำธง 1 และบำงเสำธง 2 โดยมี 
   มติที่ประชุม ดังนี้ 

  เห็นชอบ       28   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     -    เสียง 
  งดออกเสียง    3   เสียง (ประธำนสภำฯ ,รองประธำนสภำฯ ,เลขำนุกำรสภำฯ) 

นายณรงค์ พูนสิน มีท่ำนใดสงสัยหรือซักถำมหรือไม่ ........(ไม่มี).......... 
ประธานสภาฯ  ถ้ำไม่มีกระผมขอปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลำ  11.30  น. 

 

ลงชื่อ                                             ผู้จดรำยงำนกำรประชุ 
                 (นำยพิเชษฐ์   แซ่โค้ว) 
 เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง 
 
 
ลงชื่อ                                            ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                                    (นำยณรงค์   พูนสิน) 
                    ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง 
 
 

 

 

 

/ตรวจแล้ว... 



 
-12- 

 

ตรวจแล้ว 

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

๑. นำงภัทรชมณ  ภูมิสวัสดิ์        สมำชิกสภำ  อบต.   หมู่ที่ 1                                             

๒. นำยพรชัย  แสงแจ่ม สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  3                                                   

3. นำยรุ่ง  พรเจริญ   สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  10                                                

4. นำยพิมล  จุ้ยมณ ี สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ที่  ๑๑                                                 

5.นำยสุภำพ เรืองกัลป์              สมำชิกสภำ  อบต.  หมู่ท ี 16                                            

 


