
 รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 

สมัยสามัญ สมัยที่  1 ครั้งที่  1 ประจ าปี  2563 
วันพฤหัสบดีที ่23 มกราคม พ.ศ. 2563 

 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ชั้น 3  

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

  เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงผู้ม าประชุมว่าครบองค์ประชุมแล้ว           
จึงให้สัญญาณ เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม และเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บางเสาธง จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย เพื่อด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้  

วาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายณรงค์ พูนสิน (1) องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ได้รับโอน นางชุมนุมพร       
ประธานสภาฯ  เฉลียวศิลป์ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เทศบาลเมืองป ากน้ า                        
สมุทรปราการ มาด ารงต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
(2)องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงได้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกล าง
สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 จ านวน 2 ราย ดังนี้    
1. นางสาวสุกัณญา อุ่นสนธิ์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
2. นางสาวพิสมัย พูลเพิ่ม     ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

   1.2 เรื่อง การประชุมประชาคมหมู่บ้าน 

นายณรงค์  พูนสิน ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
ประธานสภา ฯ   แผน พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ .ศ .2561                          
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810 .3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ก าหนดให้      
การจัดท าแผนเพิ่มเติม หรือเปลี่ย นแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2              
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง
จึงจัดโครงการประชุม ประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพ่ิมเติม     
ฉบับที่ 2 และ  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 มาเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการ
ประชาคมท้องถิ่น เพ่ื อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชา ชนในต าบลบางเสาธง ในระหว่างวันที่     
14 -15 ก.พ. 2563 รายละเอียดตารางการประชุมฯ ตามที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่าน 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 

 

1.3 เรื่องโครงการ... 
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   1.3 เรื่อง โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ 

นายณรงค์ พูนสิน ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา
ประธานสภาฯ  ศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ โดยก าหนดฝึกอบร มในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุม อบต.บางเสาธง และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดน่าน  
(1) โดยพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เวลา 05.30 น. (เครื่องออก 07.30 น. ถึงประมาณ 09.00)  
(2) วันเดินทางกลับ เครื่องออกเวลา 16.55 น. ถึงประมาณ 18.30 (3) การแต่งกายวันแรก เสื้อเหลือง 
สุภาพ มีปก (โปโล) กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น โดยจะไปดูงานที่จังหวัดน่าน 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ   

วาระท่ี 2 เรื่ อง รับรองการรายงานการประชุม สมั ย สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2562 เมื่อวันพุธที ่30 ตุลาคม พ.ศ.2562 

นายณรงค์  พูนสิน ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่  4 ครั้งที่ 2
ประธานสภา ฯ  ประจ าปี 2562 เมื่อวันพุธที ่30 ตุลาคม 2562 ว่ามีข้อความใด             
   ต้องการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ........(ไม่มี)........... 

  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านผู้ใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุม สภา               
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 256 2 เมื่อวัน พุธ ที่ 30                         
   ตุลาคม 2562 หรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม  รับรอง   25   เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความเห็นไมร่ับรองรายงานการประชุมสภา    
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม         
   2562 หรือไม ่ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม - ไม่มี – 

นายณรงค์  พูนสิน ผมขอสรุป วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ .ศ . 2562 เมื่อ วัน พุธ ที่ 30  ตุลาคม  2562                          
   โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 

  รับรอง     25  เสียง 
  ไม่รับรอง     -   เสียง 
  งดออกเสียง  3  เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ) 

วาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
 - ไม่มี – 

วาระท่ี 4  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   - ไม่มี – 

   

วาระท่ี... 
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วาระท่ี 5   เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 
         เพื่อพิจารณา 

   5.1 เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 

นายณรงค์  พูนสิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
ประธานสภา ฯ            2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11 (3) ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุม สามัญประจ าปีกี่สมัย  
ให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อทีละหนึ่งคนและขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคน 

นายสมจิตร์ สบายด ี ผมนายสมจิตร์ สบายดี สมาชิก สภาฯ หมู่ที่ 4 ขอเสนอก าหนดการประชุม         
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 สามัญประจ าปีสี่สมัยครับ 

นายณรงค์ พูนสิน ขอสมาชิกสภาฯ รับรองด้วยครับ 
ประธานสภา ฯ  

มติที่ประชุม  มีผู้รับรอง 2 ท่าน ได้แก ่
  1. นายสมหมาย อิ่มโสภณ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
  2. นางสมศรี โอสถานนท์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 

นายณรงค์ พูนสิน มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ ......ไม่มี...... 
ประธานสภา ฯ   - ถ้าไม่มี-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจ าป ีสี่สมัย ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   25  เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน มีสมาชิก ท่านใดไม่เห็นชอบ  เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีสี่ สมัย  
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม  .....ไม่มี...... 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุป วาระ 5.1 เรื่องก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี โดยมีมติ  
ประธานสภาฯ  ที่ประชุม ดังนี้ 

  เห็นชอบ     25    เสียง 
  ไมเ่ห็นชอบ    -     เสียง 
  งดออกเสียง  3     เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

 

 

5.2 เรื่อง... 
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 5.2 เรื่อง ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2,3,4 ประจ าปี  
 พ.ศ .256 3 และ  เรื่อง การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก 

ประจ าปี พ.ศ.2564  

 (1) การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2563 
นายณรงค์  พูนสิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 
ประธานสภา ฯ             2547 ข้อ 11 (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหาร           
ส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุม สามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปี นั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละ
สมัยนั้นในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน และข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมประจ าปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี
ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้อ งถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุ มสามัญประจ าปีสมัยแรกของ แต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
โดยในปี 2563 ทางสภาฯ ได้มีการก า หนดว่าสมัยแรกของการประชุม ก าหนดในเดือน มกราคม 2563 
ระหว่างวันที่ 16-30 มกราคม 2563 ดังนั้น จึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านเสนอการก าหนด สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2,3 และ 4 ประจ าปี 2563 ด้วยครับ ให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อทีละหนึ่งคนและขอผู้รับรอง
อย่างน้อยสองคน 

นายอ านวย แสงแจ่ม ผมนายอ านวย แสงแจ่ม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 ขอเสนอก าหนดการประชุม         
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 สมัยท่ี  2 เดือน พฤษภาคม 2563 ระหว่างวันที่ 1–15 พฤษภาคม 2563             
   ก าหนด  15 วัน  

นายณรงค์ พูนสิน ขอสมาชิกสภาฯ รับรองด้วยครับ 
ประธานสภา ฯ  

มติที่ประชุม  มีผู้รับรอง 2 ท่าน ได้แก ่
  1. นายสวัสดิ์  บุญเพ็ง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
  2. นางสาวสีนวล  โดดสู้   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 

นายณรงค์ พูนสิน มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ ......ไม่มี...... 
ประธานสภา ฯ   - ถ้าไม่มี- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุม สมัยที่  2 เดือน 
พฤษภาคม 2563 ระหว่างวันที่ 1–15  พฤษภาคม 2563 ก าหนด 15 วัน ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือ
ขึ้นพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   25  เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุม สมัยที่  2 เดือน 
ประธานสภาฯ  พฤษภาคม 2563 ระหว่างวันที่ 1–15  พฤษภาคม 2563 ก าหนด 15 วัน 
ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม  ……ไม่มี....... 

นายณรงค.์.. 
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นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุป การก าหนดสมัยประชุม สมัยที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2563 
ประธานสภาฯ  ระหว่างวันที่  1–15 พฤษภาคม 2563 ก าหนด 15 วัน โดยมีมติ  
   ที่ประชุม ดังนี้ 

  รับรอง     25    เสียง 
  ไม่รับรอง     -     เสียง 
  งดออกเสียง  3     เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

นายพิมล  จุ้ยมณี ผมนายพิมล จุ้ยมณี สมาชิก สภาฯ หมู่ที่ 14 ขอเสนอก าหนดการประชุม         
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 สมัยท่ี  3 เดือน สิงหาคม 2563 ระหว่างวันที่ 1–15  สิงหาคม 2563             
   ก าหนด  15 วัน  

นายณรงค์ พูนสิน ขอสมาชิกสภาฯ รับรองด้วยครับ 
ประธานสภา ฯ  

มติที่ประชุม  มีผู้รับรอง 2 ท่าน ได้แก ่
  1. นายสมศักดิ์  ช่วงโชติ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
  2. นายชัยพิทักษ์ ภูมิสวัสดิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 

นายณรงค์ พูนสิน มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ ......ไม่มี...... 
ประธานสภา ฯ   - ถ้าไม่มี-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุม สมัยที่ 3 เดือน 
สิงหาคม 2563 ระหว่างวันที่ 1–15 สิงหาคม 2563 ก าหนด 15 วัน ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น
พ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   25  เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุมสมัยที่ 3 เดือน   
ประธานสภา ฯ  สิงหาคม 2563 ระหว่างวันที่ 1–15 สิงหาคม  2563  ก าหนด 15 วัน            
   ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม  .......ไม่มี........ 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุป การก าหนดสมัยประชุม สมัยที่ 3 เดือน สิงหาคม 2563  
ประธานสภาฯ  ระหว่างวันที่  1–15 สิงหาคม 2563 ก าหนด 15 วัน โดยมีมติ  
   ที่ประชุม ดังนี้ 

  รับรอง     25    เสียง 
  ไม่รับรอง     -     เสียง 
  งดออกเสียง  3     เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

 

นายชีพ... 



-6- 

นายชีพ สอนใจ  ผมนายชีพ สอนใจ สมาชิก สภาฯ หมู่ที่ 13 ขอเสนอก าหนดการประชุม         
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 สมัยท่ี  4 เดือน พฤศจิกายน 2563 ระหว่างวันที่ 1–15 พฤศจิกายน       
   2563 ก าหนด 15 วัน  

นายณรงค์ พูนสิน ขอสมาชิกสภาฯ รับรองด้วยครับ 
ประธานสภา ฯ  

มติที่ประชุม  มีผู้รับรอง 2 ท่าน ได้แก ่
  1. สมหมาย อ่ิมโสภณ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
  2. นายสุนทร กันภัย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 

นายณรงค์ พูนสิน มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ ......ไม่มี...... 
ประธานสภา ฯ   - ถ้าไม่มี-  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุม สมัยที่ 4 เดือน 
พฤศจิกายน  2563 ระหว่างวันที่ 1–15 พฤศจิกายน  2563 ก าหนด 15 วัน ขอให้สมาชิกสภาฯ      
ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   25  เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุมสมัยที่ 4 เดือน   
ประธานสภา ฯ  พฤศจิกายน  2563 ระหว่างวันที่ 1–15  พฤศจิกายน  2563  ก าหนด       
15 วัน ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม  .......ไม่มี........ 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุป การก าหนดสมัยประชุม สมัยที่ 4 เดือน พฤศจิกายน 2563
ประธานสภาฯ  ระหว่างวันที่ 1–15 พฤศจิกายน 2563 ก าหนด 15 วัน โดยมีมติ 
   ที่ประชุม ดังนี้ 

  รับรอง     25    เสียง 
  ไม่รับรอง     -     เสียง 
  งดออกเสียง  3     เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

นายณรงค์ พูนสิน ตามมติที่ประชุม วาระท่ี 5.1  (1) การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ  ประจ าปี พ.ศ.2563 สรุปมติที่ประชุมได ้ดังนี้ 
สมัยที่ 2  เดือน พฤษภาคม  2563  ระหว่างวันที่ 1-15  พฤษภาคม 2563 ก าหนด 15 วัน 
สมัยที่ 3  เดือน  สิงหาคม   2563  ระหว่างวันที่ 1-15  สิงหาคม  2563   ก าหนด 15 วัน 
สมัยที่ 4  เดือน พฤศจิกายน 2563 ระหว่างวันที่ 1-15  พฤศจิกายน 2563 ก าหนด 15 วัน 

 

 

(2) การก าหนด... 
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  (2) การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 
นายณรงค์  พูนสิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.
ประธานสภา ฯ  2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 21 จึงขอให้สภาฯ ปรึกษาเกี่ยวกับ
การก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป จึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านเสนอการ
ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ส มัยแรก ประจ าปี 2564 ด้วยครับ ให้ท่านสมาชิกฯ  เสนอทีละหนึ่งคน 
และผู้รับรองอย่างน้อยสองคน 

นายอ านวย แสงแจ่ม ผมนายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 ขอเสนอ เดือน กุมภาพันธ์
สมาชิกฯ หมู่ที่ 16 ระหว่างวันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์  2564 ก าหนด 15 วัน เป็นสมัยประชุม 
สมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 

นายณรงค์ พูนสิน ขอสมาชิกสภาฯ รับรองด้วยครับ 
ประธานสภา ฯ  

มติที่ประชุม  มีผู้รับรอง 2 ท่าน  
  1. นายสมหมาย อ่ิมโสภณ  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 2  
  2. นายวราวุฒิ  พรเจริญ   สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 12 

นายณรงค์  พูนสิน มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ ..... ไม่มี ...... ตามวาระที่ 3 เรื่องการ
ประธานสภา ฯ  ก าหนดสมัยประชุม สมั ยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ .ศ.2564 ระหว่างวันที่ 
1-15 กุมภาพันธ์ 2564 ก าหนด 15 วัน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ    
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2564 ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   25  เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระ 5.2 (2) เรื่อง ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี 
ประธานสภาฯ  พ .ศ .2564  ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564  ก าหนด 15  วัน                        
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม  .......ไม่มี........ 

นายณรงค์ พูนสิน ตามมติที่ประชุมวาระท่ี 5.2 (2) การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ  สมัยแรกประจ าปี พ.ศ.2564 โดยสรุปมติที่ประชุม ดังนี้ 

  เห็นชอบ     25  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
  งดออกเสียง  3   เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, เลขานุการสภาฯ) 

 

 

5.3 เรื่อง... 
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   5.3 เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
   ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญนายเกษม  แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ชี้แจง 
ประธานสภาฯ รายละเอียด 

นายเกษม  แซ่ลี้ เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง 
นายก อบต.  ขอชี้แจงรายละเอียด ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ได้จัดท าแผน    
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562, เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประกาศ 
ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (ตามราคากลาง ) ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 
2562 ไปแล้วนั้น 

 เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการ มีหนังสือด่วนที่สุ ด ที่ สป 0023.3/ว 4251 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 
2562 และอ าเภอบางเสาธง มีหนังสือ ที่ สป 0618/6 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 แจ้งการขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 50 คนต่อ
แห่ง เพื่อให้การขับเคลื่อนการฝึกอบ รมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ถือเป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อ 22/2 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ที่ก าหนดให้ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริ 
รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระ ทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับ
กรณีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเป็นชอบก่อน และเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเป็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว ดังนั้น กรณีโครงการดังกล่าวไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็ให้องค์การบริหารส่วนต าบล และ
เทศบาลต าบล พิจารณาด าเนินการตามระเบียบดังกล่าวนี้ได้ 
 2. ให้พิจารณาด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ .ศ.2557 โดยให้พิจารณาใช้งบประมาณท่ีตั้งไว้แ ล้ว    
หากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ได้ก็อาจขอ
อนุมัติสภาท้องถิ่นน าเงินสะสมมาใช้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน      
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 เพ่ือน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบ
ของการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  จึงน าเรียนที่ประชุมสภ าฯ เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ครับ 

นายณรงค…์ 
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 นายณรงค์ พูนสิน ข้อกฎหมาย 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810/ว 2931 

ประธานสภาฯ  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม     
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ ยวข้องกับโครงการพระราชด าริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลแล ะองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 ด้วย          
และเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

นายณรงค์  พูนสิน        ตามท่ี นายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ  มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ ....(ไม่มี).....ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใด
เห็นชอบ  เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ของ องค์การบริหาร    
ส่วนต าบลบางเสาธง เพ่ือด าเนินการตามระเบียบต่อไปหรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   25  เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 5.3 เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบ  ขอให้สมาชิกสภาฯ     
ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม  -  ไม่มี – 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุปวาระท่ี 5.3 เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ของอบต.บางเสาธง โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้  

  เห็นชอบ     25  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
  งดออกเสียง   3    เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

   5.4 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2563 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญ นางสาวธัญวรรณ์ ศรัทธารัตน์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

น.ส.ธัญวรรณ์ ศรัทธารัตน์ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ดิฉันน .ส.ธัญวรรณ์ ศรัทธารัตน์ 
หัวหน้าส านักปลัดฯ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ขอชี้แจงรายละเอียด  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
บางเสาธง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง เรื่ อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ.2563 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นั้น ส านักงานปลัดฯ มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายใหม่ จ านวน 3 รายการ มีเหตุผล ดังนี้ 

1. เนื่องจาก... 
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1. เนื่องจากส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง มิได้ตั้งงบประมาณส าหรับการจัดซื้อ
ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมการเดินระบบโทรศัพท์เบอร์ภายในส านักงาน ประกอบกับได้มีการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบลและจัดจ้างพนักงานเพ่ิมจ านวนหลายอัตรา ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ภารกิจและ
นโยบายที่ได้รับมอบหมาย ท าให้ต้องมีการติดต่อประส านงานเพิ่มมากขึ้นตามมา ดังนั้น การจัดซื้อตู้สาขา
โทรศัพท์ฯ ดังกล่าว เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยอ านวยความสะดวกให้การติดต่อประสานงานเกิดความรวดเร็ว
และประหยัดเวลามากข้ึน ส่งผลให้การบริหารจัดการด าเนินไปอย่างคล่องตัว ส านักงานปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเสาธง จึงมีความจ าเป็นขออนุมัติจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมการเดินระบบโทรศัพท์
เบอร์ภายในส านักงาน  
2. เนื่องจากชุดไมโครโฟนส าหรับตั้งโต๊ะซึ่งติดตั้งในห้องประชุมชั้น 3 ได้มีการจัดซื้อในปีงบประมาณ พ .ศ.
2555 ขณะนี้เกิดการเสื่อมสภาพจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันการใช้งานขอ งชุดไมโครโฟน
ห้องประชุมดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นขออนุมัติจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุมไร้
สาย (Wireless Microphones) จ านวน 31 ตัว  
3. ด้วยส านักงานปลัดฯ ได้รับมอบหมายในการดูแลและบ ารุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับ ณ บริเวณท่ีท าการ 
อบต.บางเสาธง สวนเฉลิมพระเกียรติ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ เพ่ือเป็นการดูแลไม้ดอกไม้ประดับให้คง
สภาพสวยงามอยู่เสมอ ส านักงานปลัดฯ จึงมีความจ าเป็นขออนุมัติ จัดซื้อเครื่องสูบน้ า จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

โอนลด 
ส านักงานปลัดฯ 
หมวด  งบกลาง 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน      จ านวน  5,591,330.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงา นจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางเสาธง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)  

   งบประมาณอนุมัติ           5,591,330.- บาท 
   งบประมาณคงเหลือ           3,516,930.- บาท 
   โอนลดงบประมาณครั้งนี้ ทั้งสิ้น         2,675,000.- บาท 
   คงเหลืองบประมาณ      841,930.-     บาท 

โอนลดงบประมาณ  2,675,000.- บาท (-สองล้านหกแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-) 

 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
ส านักงานปลัดฯ 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมการเดินระบบโทรศัพท์เบอร์ภายในส านักงาน                  

             จ านวน  165,000.-  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมการเดินระบบโทรศัพท์เบอร์ภายในส านักงาน     

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 

ติดต้ัง... 
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 ติดตั้งระบบตู้สาขา ขนาด 6 สายนอก 80 สายภายใน ประกอบด้วย 
 - ตู้สาขาโทรศัพท์ ตู้เมน   จ านวน  1  ตู้ 
 - ตู้สาขาโทรศัพท์ ส่วนขยาย  จ านวน  2  ตู้ 
 - การ์ดส าหรับเพิ่มตู้ส่วนขยาย  จ านวน  1  การ์ด 
 - การ์ดสายภายในซิงเก้ิลไลน์ 16 เบอร์ จ านวน  2  การ์ด 
 - โทรศัพท์ดิจิตอล LCD 3 ไลน์  จ านวน  1  เครื่อง 
 เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณรายจ่ายค่า

ครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามในหนังสือสั่งการกระทรว งมหาดไทย ที่ มท .
0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  

   งบประมาณอนุมัติ            -  บาท 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม                    -  บาท 
   งบประมาณที่ขอโอนเพิ่มครั้งนี้     165,000.- บาท 
   รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      165,000.- บาท 

 โอนเพิ่มงบประมาณ  165,000.-บาท (-หนึ่งแสนหกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-) 

 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
ส านักงานปลัดฯ 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุมไร้สาย (Wireless Microphones) จ านวน 

31 ตัว              จ านวน  2,500,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซื้อ พร้อมติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุมไร้สาย (Wireless 

Microphones) จ านวน 31 ตัว ส าหรับห้องประชุม อบต.บางเสาธง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1. เครื่องควบคุมไมค์ประชุมไร้สาย 
2. ตัวแปลงไฟ ส าหรับเครื่องควบคุมไมค์ประชุมไร้สาย 
3. เครื่องไมค์ประชุมไร้สาย ส าหรับประธาน 
4. เครื่องไมค์ประชุมไร้สาย ส าหรับผู้ร่วมประชุม 
5. ก้านไมค์ประชุมยาวไม่น้อยกว่า 50 cm. 
6. แบตเตอรี่ส าหรับชุดไมค์ประชุมไร้สาย 
7. เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ชุดไมค์ประชุมไร้สาย 1 เครื่องต่อ 6 ก้อน 
8. กล่องเก็บชุดประชุม (เกบ็ได้กล่องละ 12 ตัว) 
 เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณรายจ่ายค่า

ครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น ทั้งนี้ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808 .2/ว 
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริห ารงานทั่วไป (งาน
บริหารทั่วไป) 

  
 

งบประมาณ... 
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   งบประมาณอนุมัติ            -    บาท 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม                    -    บาท 
   งบประมาณที่ขอโอนเพิ่มครั้งนี้     2,500,000.- บาท 
   รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      2,500,000.- บาท 

 โอนเพิ่มงบประมาณ  2,500,000.- บาท (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-) 

 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
ส านักงานปลัดฯ 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์การเกษตร 
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า จ านวน 1 เครื่อง         จ านวน  10,000.-  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า จ านวน 1 เครื่อง  ส าหรับการสูบน้ ารดน้ าต้นไม้      

ไม้ดอกไม้ประดับ ณ บริเวณท่ีท าการ อบต .บางเสาธง สวนเฉลิมพระเกียรติ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร) โดยมีรายะละเอียด ดังนี้ 

 - เครื่องยนต์มีขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า  
  - ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ : เชือกดึงสตาร์ท แบบสปริงรั้งกลับ 
  - น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ เบนซิน 
  - ความจุน้ ามันเครื่องไม่น้อยกว่า 0.5 ลิตร 
  - ความจุถังน้ ามัน: 2.5 ลิตร 
  - ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า118 ซีซี 
  - เส้นผ่าศูนย์กลางท่อดูด-ส่ง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50มม.) 

 เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น ทั้งนี้ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808 .2/ว 
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (งานส่งเสริม
การเกษตร)  

   งบประมาณอนุมัติ            -  บาท 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม                    -  บาท 
   งบประมาณที่ขอโอนเพิ่มครั้งนี้     10,000.- บาท 
   รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      10,000.- บาท 

 โอนเพิ่มงบประมาณ  10,000.- บาท (-หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน-) 

รวมโอนเพิ่มงบประมาณ  2,675,000.- บาท (-สองล้านหกแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-) 

นายณรงค์ พูนสิน ข้อกฎหมาย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
ประธานสภาฯ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)               
พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในห มวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 

ตามท่ี... 
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ตามท่ี นางสาวธัญวรรณ์ ศรัทธารัตน์ หัวหน้าส านักปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียด มีท่านใดสงสัยหรือซักถ าม
หรือไม่ .......( ไม่มี).....ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม มีสมาชิกท่านผู้ใดเห็นควรอนุมัติ เรื่อง ขออนุมัติโอน เงิน          
งบประมาณ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563  เพ่ือด าเนินการ ตามระเบียบต่อไปหรือไม่       
ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  25  เสียง 

นายณรงค์  พูนสิน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่อนุมัติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  .......ไม่มี....... 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุป วาระท่ี 5.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 

  อนุมัต ิ   25    เสียง 
  ไม่อนุมัติ   -     เสียง 
  งดออกเสียง  3  เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, เลขานุการสภาฯ) 

   5.5 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ.2563 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญ นางสาวธัญวรรณ์ ศรัทธารัตน์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

น.ส.ธัญวรรณ์ ศรัทธารัตน์ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ดิฉันน .ส.ธัญวรรณ์ ศรัทธารัตน์ 
หัวหน้าส านักปลัดฯ หัวหน้าส านักปลัด อบต .ขอชี้แจง รายละเอียดขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง      
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ .ศ.2563 ด้วยส านักงานปลัดฯ จะด าเนินการจัดซื้อ
ซุ้มเฉลิมพระเกียรต ิรัชกาลที่ 10 โดยได้มีการส ารวจสถานที่ส าหรับการติดตั้งซุ้มดังกล่าวตามท่ีก าหนดไว้
ในงบประมาณรายจ่าย ปรากฏว่าบริเวณลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 เป็นจุดที่ไม่เหมาะสม เนื่องจาก
บริเวณดังกล่าวไม่มีผู้ดูแลรักษา จึงขอเปลี่ยนเป็นบริเวณ ซอยไทยประกัน 1/8 หมู่ที่ 15 และขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของขนาดและบริเวณการติดตั้งซุ้ม เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10           
มีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
 ส านักงานปลัดฯ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 หมวด ครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืน 
 ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10           ตั้งไว้  400,000.- บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง จ านวน 10      
ซุ้มๆ ละ 40,000.-บาท โดยติดตั้งบริเวณ ดังนี้ 

- บริเวณ... 
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 - บริเวณตลาดไทยประกัน หมู่ 1 
 - บริเวณหน้า ร.ร.สุเหร่าบ้านไร่ หมู่ 2 
 - บริเวณซอยเจริญทรัพย์ หมู่ 4 
 - บริเวณซอยธรรมศิริ หมู่ 5 
 - บริเวณหน้าวัดเสาธงกลาง หมู่ 9 
 - บริเวณชุมชนเสาธงพัฒนา หมู่ 10 
 - บริเวณปากซอยสามัคคีส าเร็จ หมู่ 11 
 - บริเวณหน้า ร.ร.ละมูลรอดศิริ หมู่ 14 
 - บริเวณลานอเนกประสงค์ หมู่ 15 
 - บริเวณซอย ส.อุดมทรัพย์ หมู่ 16 
โดยซุ้มเฉลิมพระเกียรติท าจากพัสดุไฟเบอร์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. พระบรมฉายาลักษณ์ มีขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 155 เซนติเมตร 
 2. กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ มีขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 120 เซนติเมตร 
 3. ฐานซุ้ม มีขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 155 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร ลึก 50 

เซนติเมตร 
 4. ป้ายทรงพระเจริญ มีขนาดไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร 
 5. พานพุ่มเงินพุ่มทอง มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

 ข้อความท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 ส านักงานปลัดฯ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 หมวด ครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืน 
 ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10         ตั้งไว้  400,000.- บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง จ านวน 10      
ซุ้มๆ ละ 40,000.-บาท โดยติดตั้งบริเวณ ดังนี้ 

 - บริเวณตลาดไทยประกัน หมู่ 1 
 - บริเวณหน้า ร.ร.สุเหร่าบ้านไร่ หมู่ 2 
 - บริเวณซอยเจริญทรัพย์ หมู่ 4 
 - บริเวณซอยธรรมศิริ หมู่ 5 
 - บริเวณหน้าวัดเสาธงกลาง หมู่ 9 
 - บริเวณชุมชนเสาธงพัฒนา หมู่ 10 
 - บริเวณปากซอยสามัคคีส าเร็จ หมู่ 11 
 - บริเวณหน้า ร.ร.ละมูลรอดศิริ หมู่ 14 
 - บริเวณซอยไทยประกัน 1/8 หมู่ 15 
 - บริเวณซอย ส.อุดมทรัพย์ หมู่ 16 
 

โดยซุ้ม... 
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โดยซุ้มเฉลิมพระเกียรติท าจากพัสดุไฟเบอร์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. พระบรมฉายาลักษณ์ มีขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 155 เซนติเมตร 
 2. กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ มีขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 190 เซนติเมตร 
 3. ฐานซุ้ม มีขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 155 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร ลึก 50 

เซนติเมตร 
 4. ป้ายทรงพระเจริญ มีขนาดไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร 
 5. พานพุ่มเงินพุ่มทอง มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
ประธานสภาฯ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) 
พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบปร ะมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 
ตามท่ี นางสาวธัญวรรณ์ ศรัทธารัตน์ หัวหน้าส านักปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียด มีท่านใดสงสัยหรือซักถาม
หรือไม่ ........( ไม่มี)......... ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม มีสมาชิกท่านผู้ใดเห็นควรอนุมัติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563 เพ่ือด าเนินการตามระเบียบ
ต่อไปหรือไม ่ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  25  เสียง 

นายณรงค์  พูนสิน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่อนุมัติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง   
ประธานสภาฯ  งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563  ขอให้สมาชิกสภาฯ     
ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  .......ไม่มี....... 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุป วาระท่ี 5.3 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
ประธานสภาฯ  รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 

  อนุมัต ิ   25    เสียง 
  ไม่อนุมัติ   -     เสียง 
  งดออกเสียง  3  เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, เลขานุการสภาฯ) 

   5.6 เรื่อง การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล
   บางเสาธง 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญ นายวรวรรธน์ ปานเงิน ปลัด อบต.บางเสาธง 
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

 

นายวรวรรธน์... 
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นายวรวรรธน์ ปานเงิน เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายวรวรรธน์ ปานเงิน      
ปลัด อบต.  ปลัด อบต .ขอชี้แจง รายละเอียด เรื่อง การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  เรื่องเดิม ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ได้ให้บริษัท    
ร่วมค้า แอดวานซ์เทค อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด เช่าที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล       
บางเสาธง จ านวน 2 แปลง ได้แก่ โฉนดเลขที่ 28013 จ านวน 6 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา และโฉนด
เลขที่ 92718 จ านวน 1 ไร่ 5 ตารางวา บริเวณ หมู่ที่ 9 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จัง หวัด
สมุทรปราการ เป็นระยะเวลา 17 ปี นับแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 ถึง 17 พฤศจิกายน 2566    
ซึ่งปัจจุบันได้ยกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวไปแล้ว เนื่องจาก ผู้เช่าผิดสัญญา ไม่ช าระค่าเช่าภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ดังนั้น จึงท าให้ที่ดินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ทั้ง  2 แปลง ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และ
ไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่ทางราชการแต่อย่างใด ผู้บริหารท้องถิ่นจึงเห็นควรน าที่ดินทั้ง 2 แปลง พ้ืนที่รวม    
8 ไร่ เปิดให้เอกชนเช่า เพื่อจัดหาประโยชน์จากที่ดินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  
บัดนี้คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ตามค าสั่งอ าเภอ
บางเสาธง 288/2562 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
เป็นประธาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี สรรพากรอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ท้องถิ่น
อ าเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสา ธง ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม หัวหน้าส านักปลัด อบต . หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดี เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกองคลัง 
เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และหัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเล ขานุการ ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 14 
มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ชั้น 1       
เพ่ือพิจารณาก าหนดอัตราประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ า ก าหนดหลักเกณฑ์การเช่าและการต่ออายุสัญญาเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ระยะกา รให้เช่าและต่อสัญญาเช่า และอัตราค่าเช่าภายหลังการต่อสัญญา ก าหนด
ค่าตอบแทนอายุสัญญาเช่า การให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่า และการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์  
โดยที่ประชุมได้มีมติตามรายละเอียด ดังนี้ 
  1) ก าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี 
  2) อัตราค่าเช่าตารางวาละ 0.75 บาท ต่อปี 
  3) ค่าธรรมเนียมการให้เช่า (ช าระครั้งแรก) ร้อยละ 1 
  4) ค่าตอบแทนการต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่า และการ
เปลี่ยนตัวผู้เช่า ในอัตราร้อยละ 1 ของค่าเช่าทั้งหมดหรือค่าเช่าที่เหลือแล้วแต่กรณี 
  5) การปรับปรุงค่าเช่าที่ดิน ทุกๆ 3 ปี ในอัตราร้อยละ 10 
  6) การวางหลักประกันสัญญาในอัตราร้อยละ 5 
  7) การช าระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมเป็นหน้าที่ของผู้เช่า 
  8) การบอกเลิกสัญญาระหว่างอายุสัญญาเช่า ผู้ ให้เช่าบอกเลิกสัญญาได้โดยบอกกล่าว
เป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
  9) การชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยสิ้นเชิงภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า 
  10) เมื่อสิ้นสุดสัญญา ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องปรับที่ดินและขนย้ายบริวารและ
ทรัพย์สินออกจากที่ดินภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง 

11) อบต.. 



-17- 

  11) อบต.ขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเงื่อนไขอัตราค่าเช่า ค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

จึงน าเรียนที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติ วาระ 5.4 เรื่อง การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเสาธง ให้กับผู้เช่ารายใหม่ ต่อไป 

นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดกาประโยชน์ใน
ประธานสภาฯ  ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกคร องส่วน ท้องถิ่น พ .ศ.                 
2543 ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการโดยวิธีประมูล  
(1) มีก าหนดไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
(2) มีก าหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติการให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจ าเป็นหรือเ พ่ือ
ประโยชน์ของทาง ราชการให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความ เห็น ชอบด าเนินการ                 
เป็นอย่างอ่ืน โดยไม่ต้องด าเนินการประมูลก็ได้ ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 
ข้อ 15 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดหาประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์ด าเนินการเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือนายอ าเภอ หรือป ลัดอ าเภอผู้เป็น หัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล 
แต่ งตั้งคณะกรรมการ จัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนท้ องถิ่นข้ึนคณะหนึ่ง          
ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่นท่ีจัดหาประโยชน์ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดหาประโยชน์ ผู้แทนส่วนราชกา รที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์กั บการ
ก าหนดอัตราการเช่ามีจ านวนตามความเหมาะสมเป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ก าหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ าของการจะให้เช่าอสั งหาริมทรัพย์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ล่วงหน้าไว้โดยค านึงถึงสภาพแบะท าเลของอสังหาริมทรัพย์นั้น 
(2) ก าหนดหลักเกณฑ์การเช่า และการต่ออายุสัญญาเช่ าอสังหาริมทรัพย์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระยะเวลาการให้เช่าและต่ ออายุสัญญาเช่าและ อัตราค่าเช่า ภายหลังการต่ออายุสัญญาเช่า
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ก าหนดไว้ล่วงหน้าก่อนเช่าและการต่ออายุสัญญา
เช่าทุกครั้ง 
 (3) ก าหนดค่าตอบแทนการต่ออายุสัญญาเช่า การให้เ ช่าช่วง การโอนสิทธิ การเช่าและการเปลี่ยนแปลง
ตัวผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ต้องมี                  
ประโยชน์ตอบแทนไม่ต่ ากว่าอัตราที่คณะกรรมการจั ดหาประโยชน์ก าหนด เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นให้
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโดยเสียงข้างมากยกเว้นเป็นกรณีเฉพาะรายไป  

นายณรงค์  พูนสิน ตามท่ี นายวรวรรธน์ ปานเงิน ปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่  

นายสุนทร กันภัย เรียนประธานสภาฯ ผมนายสุนทร กันภัย สมาชิกหมู่ที่ 14 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 ขอสอบถามเรื่องการที่จะเปิดให้เอกชนเช่า เพื่อจัดหาประโยชน์จากที่ดินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ผู้เช่าสามารถเช่าท าอะไรได้บ้าง และอง ค์การบริหารส่วนต าบล    
บางเสาธง จะมีส่วนได้เสียอย่างไรบ้างครับ 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญ  นายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด ตามท่ี  
ประธานสภาฯ  นายสุนทร กันภัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14  

นายเกษม... 
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นายเกษม แซ่ลี ้ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายเกษม  แซ่ลี้       
นายก อบต.  นายก อบต . ตามท่ีนายสุนทร กันภัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 ได้สอบถามมา
เรื่อง การจัดหาประโยชน์จากที่ดินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ซึ่งขณะนี้ได้ ก าหนดราคา 
สถานที่ เพ่ือให้บริษัทเอกชนที่สนใจมาร่วมประมูลยื่นความจ านงและความจ าเป็นที่จะเช่าที่ดินดังกล่าว 
เหตุผลที่ต้องท าสัญญาเป็นระยะเวลา 30 ปี ก็เพราะว่าถ้าก าหนดระยะเวลาให้เช่า 1-2 ปี ก็คงจะไม่มี
บริษัทเอกชนใดมาเช่า เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวมีความลึกประมาณ 30 เมตร และพ้ืนที่ ที่ให้เช่านี้ก็         
ไม่สามารถใช้เป็นที่ทิ้งขยะได้ เนื่องจากได้ยกเลิกไปแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ในที่ดินที่ว่างเปล่า จึงได้     
ตั้งคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาร่วมกันพิจารณาจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินจากทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  จึงน าเรียนที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติด าเนินการตาม
ระเบียบต่อไปครับ 

นายณรงค์  พูนสิน ตามท่ี นายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด   
ประธานสภาฯ  เรื่อง การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  
มีสมาชิกฯ ท่านใดสงสัยหรือสอบถาม อีกหรือไม่ครับ  ..... ไม่มี .....  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่าน สภาฯ    
มีสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ วาระ 5.4 เรื่อง การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเสาธง ตามระเบียบต่อไปหรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  25  เสียง 

นายณรงค์  พูนสิน มีสมาชิก ท่านใดไม่อนุมัติ เรื่อง การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การ             
ประธานสภาฯ  บริหารส่วนต าบลบางเสาธง ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  ......ไม่มี...... 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุป วาระท่ี 5.4 เรื่อง เรื่อง การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ประธานสภาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 

  อนุมัต ิ   25    เสียง 
  ไม่อนุมัติ   -     เสียง 
  งดออกเสียง  3  เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, เลขานุการสภาฯ) 

วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  

   6.1 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
   ต าบลบางเสาธง 

นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ีส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตรวจสอบการเงิน
ประธานสภาฯ  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ด้านเงินนอกงบประมาณเก่ียวกับ
การจ่ายขาดเงินสะสม กรณีการขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น ว่ามีการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ 2558 จ านวน 14 โครงการ เป็นเงิน 50,281,000 บาท ตามมติท่ีประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ า ปี 2558 ณ วันที่ 14        
พฤษภาคม 2558 

และประชุม... 
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 และประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2558    
ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 และประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 20 โครงการ เป็นเงิน 
60,182,000 บาท ตามมติที่ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2558 ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 และประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2559 ณ วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2559 เห็นว่า ก่อนพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงสามารถ
ด าเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (เพ่ิมเติม) ได้จากรายได้ท่ีเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการ
รายรับประจ าปี หรือสามารถโอนรายการเพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2541 และได้แจ้ง
อ าเภอบางเสาธงในฐานะผู้ก ากับดูแลเป็นผู้พิจ ารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ข้อเท็จจริงกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่า
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการหรือไม่ โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ ที่ สป 73001/29 ลงวันที่ 13 
ธันวาคม 2562 ซึ่งต่อมาอ าเภอบางเสาธงได้สอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมและมีหนังสือ
อ าเภอบางเสาธง ลับ ที่ สป 00239/01 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 แจ้งให้สภาท้องถิ่น ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเสาธง ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตามข้อเสนอแนะ     
ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ และตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

นายณรงค์ พูนสิน ข้อกฎหมาย   
ประธานสภาฯ  1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 และท่ี       
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 38 นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลก ารปฏิบัติหน้าที่ของ สภาต าบล ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ในกรณีที่ปรากฏว่า การด าเนินการของสภาต าบลเป็ นไป
โดยไม่ชอ บด้วยกฎหมาย ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ทางราชกา ร หรือไม่เป็นไป              
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ นายอ าเภอมีอ านาจยั บยั้งการด าเนินการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว ได้ 
และรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือวินิจฉัย 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเ งินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการ ที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
หรือกิจการที่จัดท า เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ ต้องเป็ นไปตามแผนพัฒนาของ               
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย ก าหนด  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการข อง
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว  (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายปร ะจ าปีนั้น เพื่อเป็น          
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ ว 
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็ จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน หนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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6.2 เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญ น.ส.สุมนทิพย์ ภิรมย์กิจ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

น.ส.สุมนทิพย์ ภิรมย์กิจ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ดิฉันน .ส.สุมนทิพย์ ภิรมย์กิจ
ผ.อ.กองสวัสดิการสังคม  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ขอแจ้งเรื่อง  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และเบี้ยความพิการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810 .6/ว 185        
ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) 
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ไม่ได้ เป็นผู้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
แล้ว แต่เป็นกรมบัญชีกลางที่ได้รับการถ่ายโอนข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ มาจากกรง
ส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น และกรมบัญชีกลางได้เริ่มด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ย
ความพิการ แทนองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ในเดือน มกราคม 2563 เป็นเดือนแรก           
แต่ในระหว่างการถ่ายโอนมานั้น ก็มีข้อผิดพลา ด ปัญหาการตกหล่นอยู่จ านวนหลายคน  ซึ่งปัญหา         
ที่เกิดขึ้นก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ยืนยันมาเรี ยบร้อยแล้ว
ว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จะจา่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ให้ครบทุกคน ส าหรับใคร
ที่ตกหล่นในเดือน มกราคม 2563 ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะด าเนินการจ่ายเบี้ย ยังชีพ
ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ย้อนหลังให้ จึงน าเรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ ในหมู่บ้านของท่านทราบด้วยนะค่ะ 

มติที่ประชุม  รับทราบ                                

6.3 เรื่อง โครงการมอบทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา และการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนหรือด้อยโอกาส  

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญ น.ส.สุมนทิพย์ ภิรมย์กิจ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

น.ส.สุมนทิพย์ ภิรมย์กิจ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน  ดิฉันน .ส.สุมนทิพย์ ภิรมย์กิจ
ผ.อ.กองสวัสดิการ สังคม  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  ขอแจ้งเรื่อง โครงการมอบทุนการศึกษา
ส าหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนหรือด้อยโอกาส ด้วยองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลบางเสาธงมีความประสงค์ รับสมัครนักเรียน นักศึก ษาและนักเรียนที่ยากจนหรือด้อยโอกาส 
เพ่ือขอรับทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563 เพ่ือเป็นการเปิดโอกาส ให้นักศึกษาได้รับ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  
 
 
 

โดยมี... 
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โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้  
1) มีสัญชาติไทย , 2) มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ระยะเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าหนึ่งปี  , 3) เป็นนักศึกษา หรือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส , 4) กรณีเป็น
นักศึกษาต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ , 5) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้ อย ,         
6) เป็นผู้ก าลังศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี  
เอกสารหลักฐาน ดังนี้  
1) ใบสมัครขอรับทุนการการศึกษาและขอรับความช่วยเหลือ , 2) หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว , 
3) บัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา /นักเรียน /ผู้ปกครอง และส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา ,      
4) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) , 5) รูปถ่ายของนักศึกษา นักเรียน ถ่ายติดบ้านเลขท่ี   
วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2563 ณ กองสวัสดิการสังคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)  
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา และความช่วยเหลือ ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 
โดยปิดประกาศให้ทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง และที่ท าการหมู่บ้าน ชุมชน    
ให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันท าการ จึงขอฝากสมาชิกสภาทุกท่าน ด าเนินการส ารว จและ
พิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และจัดส่งใบสมัครขอรับทุนให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเสาธง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญ นายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต. ได้กล่าวอะไรกับสมาชิกครับ   
ประธานสภาฯ   

นายเกษม แซ่ลี้  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต. 
นายก อบต.  ขณะนี้ มีปัญหา เรื่องภัยแล้ง  ซึ่งตอนนี้ก าลังศึกษาระเบียบอยู่ ว่าจะช่วยเร่ง
แก้ปัญหาภัยแล้งในเบื้องต้นได้อ ย่างไรบ้าง เพราะมีการแจ้งขอความประสงค์ ขอไม้ยูคา , และขอน้ ามัน 
ซึ่งก าลังพิจารณาว่าจะจัดหาให้แบบไหนได้บ้าง จึงขอให้สมาชิกทุกท่านส ารวจความต้องการที่จ าเป็นแจ้ง
มาไว้ก่อน ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง จะรีบเร่งหาทางแก้ปัญหาให้โดยเร็วครับ 

นายณรงค์  พูนสิน        มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือซักถามเรื่องอ่ืนหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ   

มติที่ประชุม  …….ไม่มี.......   

นายณรงค์  พูนสิน       ถ้าไม่มีกระผมขอปิดประชุม 
ประธานสภาฯ  

ปิดประชุม  เวลา  11.30  น.  

 

 

ลงชื่อ... 



 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


