
 
 รายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 

วันอังคารที ่4 สิงหาคม 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 

1.1 เรื่อง แนะน าพนักงานส่วนต าบล 
นายณรงค์ พูนสิน องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ได้รับโอน พนักงานส่วนต าบล บรรจุและ
ประธานสภาฯ  แต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขัน จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ได้รับโอนผู้ผ่านการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งสายผู้บริหาร  (กรณีผู้ผ่าน
การอบรม ) ในการประชุม ก .อบต .จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 
จ านวน 2 ราย ดังนี้ 1) ย้ายพนักงานส่วนต าบล นางสาวนภัสวรรณ สีสะอา ด ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
ธุรการช านาญงาน สังกัดฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการไปด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม ระดับต้น ) สังกัดฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการ สังคม องค์การบริหารส่วนต าบล       
บางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 
2) รับโอน พนักงานส่วนต าบล  นางสาวกัญณัฏฐ์ อุดมรักษาทรัพย์  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
สังกัด ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล  ศรีประจันต์ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โอน
ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี (นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับ
ต้น) ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี กอง สวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง อ าเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 
3) อบต.บางเสาธง ได้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (กสถ .) ในครั้งท่ี 5 ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้แก่ นายสิโรดม พรมชา  ต าแหน่ง                  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สังกัด ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่อง รับรองการรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

นายณรงค.์.. 
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นายณรงค์  พูนสิน ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ 1
ประธานสภา ฯ  ประจ าปี 256 3 เมื่อวัน พุธ ที่ 13  พฤษภาคม  256 3 ว่ามีข้อความใด             
ต้องก ารแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ....( ไม่มี ).... ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่าน ใดมีความเห็น รับรอง
รายงานการประชุม สภา ฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 256 3 เมื่อวัน พุธ ที่ 13                        
พฤษภาคม 2563 หรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม  รับรอง   28   เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความเห็นไมร่ับรองรายงานการประชุมสภาฯ    
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 13   
   พฤษภาคม 2563 หรือไม ่ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม - ไม่มี - 

นายณรงค์  พูนสิน ผมขอสรุป วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงา นการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัย  
ประธานสภาฯ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563  เมื่อ วัน พุธที่ 13 พฤษภาคม  2563                          
   โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 

  รับรอง     28  เสียง 
  ไม่รับรอง     -   เสียง 
  งดออกเสียง  3  เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ) 

วาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
 - ไม่มี - 

วาระท่ี 4  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   - ไม่มี - 

วาระท่ี 5   เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 
         เพื่อพิจารณา 

 5.1 เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 (วาระ 1 รับหลักการ) 

นายณรงค์ พูนสิน เรียนเชิญ นายเกษม แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

นายเกษม  แซ่ลี ้ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต. 
นายก อบต.  จะขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล   
บางเสาธง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 (วาระ 1 รับหลักการ) 

เนื่องจาก... 
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เนื่องจากบัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ      
ถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกทุกท่าน (ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ ) จึงขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมกัน
พิจารณารายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ีนายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดมาแล้วนั้น มีสมาชิกท่าน 
ประธานสภาฯ  สงสัยหรือซักถามหรือไม่ ......ไม่มี...... 
ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 หมวด ๓ ข้อ 47  
ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ี 1 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย            
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบั ญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระ 1 รับหลักการ) หรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  รับหลักการ    28   เสียง 

 นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ประธานสภาฯ  บางเสาธง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 (วาระ 1 รับหลักการ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความเห็นว่าไม่ควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลบางเสาธง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 (วาระ 1 รับหลักการ) ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  .........ไม่มี........ 

นายณรงค์ พูนสิน ตามวาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ  บางเสาธง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(วาระ 1 รับหลักการ) โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

มติที่ประชุม รับหลักการ 28  เสียง 
  ไม่รับรอง     -   เสียง 
  งดออกเสียง  3  เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ) 

นายณรงค์  พูนสิน ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ  ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 3 ข้อ 45 วรรค 3 ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติ         
งบประมาณจะมีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระท่ีสองให้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ นั้น  

ข้อ 49... 
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ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติต่อคณะกรรมกา ร      
แปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น        
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ    
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น        
ผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
ข้อ 103 คณะกรรมการการสภาท้องถิ่นมี (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น         
มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดังนั้น เมื่อสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลบางเสาธงลงมติรับ
หลักการในวาระท่ี 1 แล้วนั้น ตามระเบียบฯ จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ขอให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติตาม
สมควร ขอให้สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการฯ พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร ผมนายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 ขอเสนอ นายสุนทร กันภัย        
สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในล าดับที่ 1 

นายณรงค์  พูนสิน ขอสมาชิกสภารับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ มีผู้รับรอง จ านวน  2 คน ได้แก่ นายสมศักดิ์ ช่วงโชติ ,น.ส.สีนวล โดดสู้           

นายณรงค์  พูนสิน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ในล าดับที่ 1 เพ่ิมเติมหรือไม่
ประธานสภาฯ   

มติที่ประชุม  ……ไม่มี...... 

นายณรงค์  พูนสิน ขอมติที่ประชุมฯ มีสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ นายสุนทร กันภัย        
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในล าดับที่ 1 ขอให้ท่าน 
ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ      28    เสียง 

นายณรงค์  พูนสิน ผมขอสรุป มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้ นายสุนทร กันภัย สมาชิกสภา หมู่ที่ 
ประธานสภาฯ  14 เป็นคณะกรรมการในล าดับที่ 1 
 เห็นชอบ      28    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง  

  งดออกเสียง   3    เสียง (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 

 
 
 

นายพิสิฏฐ.์.. 
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นายพิสิฏฐ์ อนันต์ ผมนายพิสิฏฐ์ อนันต ์สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 ขอเสนอ นายชัยยุทธ์ หอมคง        
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในล าดับที่ 2 

นายณรงค์  พูนสิน ขอสมาชิกสภารับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ มีผู้รับรอง จ านวน  2 คน ได้แก่ นายสมจิตร์ สบายดี ,นางภัทรชมณ ภูมิสวัสดิ์           

นายณรงค์  พูนสิน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ในล าดับที่ 2 เพ่ิมเติมหรือไม่
ประธานสภาฯ   

มติที่ประชุม  ..…ไม่มี...... 

นายณรงค์  พูนสิน ขอมติที่ประชุมฯ มีสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ นายชัยยุทธ์ หอมคง        
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิในล าดับที่ 2 ขอให้ท่านยกมือ
ขึ้นพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ      28    เสียง 

นายณรงค์  พูนสิน ผมขอสรุป มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้ นายชัยยุทธ์ หอมคง  สมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ  หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการในล าดับที่ 2 
 เห็นชอบ      28    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง  

  งดออกเสียง   3    เสียง (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 

นายอ านวย แสงแจ่ม ผมนายอ านวย แสงแจ่ม สมาชิกสภา หมู่ที่ 16 ขอเสนอ นายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 16 สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในล าดับที่ 3 

นายณรงค์  พูนสิน ขอสมาชิกสภารับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ มีผู้รับรอง จ านวน  2 คน ได้แก่ นายวิรัตน์ ยงยืน ,นายสมหมาย อิ่มโสภณ           

นายณรงค์  พูนสิน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ในล าดับที่ 3 เพ่ิมเติมหรือไม่
ประธานสภาฯ   

มติที่ประชุม  ……ไม่มี...... 

นายณรงค์  พูนสิน ขอมติที่ประชุมฯ มีสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ นายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ ในล าดับที่ 3 ขอให้ท่านยก
มือขึ้นพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ      28    เสียง 

 

นายณรงค.์.. 
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นายณรงค์  พูนสิน ผมขอสรุป มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้ นายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร สมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ  หมู่ที่ 14 เป็นคณะกรรมการในล าดับที่ 3 
 เห็นชอบ      28    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง  

  งดออกเสียง   3    เสียง (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 

นายธนกฤช จันทร์แจ่ม ผมนายธนกฤช จันทร์แจ่ม สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 ขอเสนอ นายอ านวย แสงแจ่ม 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 สมาชิกสภา หมู่ที่ 16 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในล าดับที่ 4 

นายณรงค์  พูนสิน ขอสมาชิกสภารับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ มีผู้รับรอง จ านวน  2 คน ได้แก่ นายสอาด กมลนาวิน ,นายรุ่ง พรเจริญ           

นายณรงค์  พูนสิน มีสมาชิกท่านใดจะเสน อคณะกรรมการแปรญัตติ ในล าดับที่ 4 เพ่ิมเติมหรือไม่
ประธานสภาฯ   

มติที่ประชุม  ……ไม่มี...... 

นายณรงค์  พูนสิน ขอมติที่ประชุมฯ มีสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ นายอ านวย แสงแจ่ม 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภา หมู่ที่ 16 เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ ในล าดับที่ 4 ขอให้ท่านยก
มือขึ้นพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ      28    เสียง 

นายณรงค์  พูนสิน ผมขอสรุป มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้ นายอ านวย แสงแจ่ม  สมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ  หมู่ที่ 16 เป็นคณะกรรมการในล าดับที่ 4 
 เห็นชอบ      28    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง  

  งดออกเสียง   3    เสียง (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 

นายพิมล จุ้ยมณี  ผมนายพิมล จุ้ยมณ ีสมาชิกสภา หมู่ที่ 11 ขอเสนอ นายรุ่ง พรเจริญ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในล าดับที่ 5 

นายณรงค์  พูนสิน ขอสมาชิกสภารับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ มีผู้รับรอง จ านวน  2 คน ได้แก่ นายสุนทร จันทร ,นางสาวเจียมจิต สุขเกษม           

นายณรงค์  พูนสิน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ในล าดับที่ 5 เพ่ิมเติมหรือไม่
ประธานสภาฯ   

มติที่ประชุม  ……ไม่มี...... 

นายณรงค.์.. 
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นายณรงค์  พูนสิน ขอมติที่ประชุมฯ มีสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ นายรุ่ง พรเจริญ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ ในล าดับที่ 5 ขอให้ท่านยก
มือขึ้นพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ      28    เสียง 

นายณรงค์  พูนสิน ผมขอสรุป มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้ นายรุ่ง พรเจริญ  สมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ  หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมการในล าดับที่ 5 
 เห็นชอบ      28    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง  

  งดออกเสียง   3    เสียง (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 

นายสุนทร กันภัย ผมนายสุนทร กันภัย สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 ขอเสนอ นายพิมล จุ้ยมณี 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในล าดับที่ 6 

นายณรงค์  พูนสิน ขอสมาชิกสภารับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ มีผู้รับรอง จ านวน 2 คน ได้แก่ นายวราวุฒิ พรเจริญ , นายสวัสดิ์ บุญเพ็ง           

นายณรงค์  พูนสิน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ในล าดับที่ 6 เพ่ิมเติมหรือไม่
ประธานสภาฯ   

มติที่ประชุม  ……ไม่มี...... 

นายณรงค์  พูนสิน ขอมติที่ประชุมฯ มีสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ นายพิมล จุ้ยมณ ี
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในล าดับที่ 5 ขอให้ท่าน 
ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ      28    เสียง 

นายณรงค์  พูนสิน ผมขอสรุป มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้ นายพิมล จุ้ยมณี  สมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ  หมู่ที่ 11 เป็นคณะกรรมการในล าดับที่ 6 
 เห็นชอบ      28    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง  

  งดออกเสียง   3    เสียง (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 

น.ส.เจียมจิต สุขเกษม  ดิฉันนางสาวเจียมจิต สุขเกษม สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 ขอเสนอ นางสาวสีนวล โดดสู ้
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10   สมาชิกสภา หมู่ที่ 17 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในล าดับที่ 7 

นายณรงค์  พูนสิน ขอสมาชิกสภารับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ มีผู้รับรอง จ านวน 2 คน ได้แก่ นายพรชัย แสงแจ่ม , นายชีพ สอนใจ 

นายณรงค.์.. 
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นายณรงค์  พูนสิน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ในล าดับที่ 7 เพ่ิมเติมหรือไม่
ประธานสภาฯ   

มติที่ประชุม  ……ไม่มี...... 

นายณรงค์  พูนสิน ขอมติที่ประชุมฯ มีสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ นางสาวสีนวล โดดสู ้
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภา หมู่ที่ 17 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในล าดับที่ 7 ขอให้ท่าน 
ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ      28    เสียง 

นายณรงค์  พูนสิน ผมขอสรุป มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้ นางสาวสีนวล โดดสู้  สมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ  หมู่ที่ 17 เป็นคณะกรรมการในล าดับที่ 7 
 เห็นชอบ      28    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง  

  งดออกเสียง   3    เสียง (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 

   ตามท่ีประชุม มีมิติเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 7 ท่าน ดังนี้ 
   1. นายสุนทร กันภัย  สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 

2. นายชัยยุทธ์ หอมคง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 
3. นายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร  สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 
4. นายอ านวย แสงแจ่ม  สมาชิกสภา หมู่ที่ 16 
5. นายรุ่ง พรเจริญ  สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 

  6. นายพิมล จุ้ยมณี  สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 
  7. นางสาวสีนวล โดดสู้  สมาชิกสภา หมู่ที่ 17 

นายณรงค์  พูนสิน ในการนี้ จึงขอเชิญ นายพิเชษฐ์ แซ่โค้ว เลขานุการสภาฯ นัดประชุม
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยครับ  

นายพิเชษฐ์ แซ้โค้ว เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายพิเชษฐ์ แซ่โค้ว เลขานุการสภาฯ ผมขอนัด
เลขานุการสภาฯ  การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563  
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ชั้น 3 โดยให้สมาชิกทุกท่านยื่น        
ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต่  วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องกิจการสภาฯ ชั้น 1 
ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. และขอนัดประชุม สภาฯ  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์       
ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.บางเสาธง ชั้น 3 
และขอเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมประชุมแปรญัตติในวันและเวลาดังกล่าวด้วยครับ 

 

นายณรงค.์.. 
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นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ี นายพิเชษฐ์ แซ่โค้ว เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งเรื่องการประชุมสภา  
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวัน ศุกร์ที่ 14  สิงหาคม 2563 เวลา         
10.00 น. ณ ห้องประชุม  อบต .บางเสาธง ชั้น 3 มีสมาชิกท่านใดเ สนอเพ่ิมเติมหรือแก้ไขหรือไม่ครับ           
..... ไม่มี ....ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 14 
สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   5.2 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ.2563 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญ นายเกษม  แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียดการ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบ ประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

นายเกษม  แซ่ลี้  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายเกษม แซ่ลี้  
นายก อบต.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ขอชี้แจงรายละเอียดการ ขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563 ด้วยถนนสายเสาธง-
จระเข้ใหญ่ หมู่ที่ 3 สภาพปัญหาและข้อเท็จจริงของพ้ืนที่ ซึ่งเดิมเป็นถนนที่ประชาชนได้ท าการอุทิศให้
เป็นทางสาธารณประโยชน์ มีขนาดของความกว้างบางช่วง ไม่เท่ากัน  จึงมีความจ าเป็นขออนุมั ติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายละเอียด ดังนี้  

ข้อความเดิม 
 กองช่าง 
 หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
 โครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร สายเสาธง-จรเข้ใหญ่ หมู่ที่ 3  
       จ านวน  11,400,000  บาท 
 โดยการก่อสร้างยกระดับผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง  9.00 เมตร ยาว 

1,550.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมการระบายน้ ารางวีตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ .ศ.2561-2565 ยุทธฯ ที่ 1 แนวทางท่ี 1.1 หน้าที่ 
13 ล าดับที่ 50 

 
 
 
 
 
 

ข้อความ... 
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 ข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 กองช่าง 
 หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค   
 โครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร สายเสาธง-จระเขใ้หญ่ หมู่ที่ 3  
          จ านวน  11,400,000.-  บาท 
 โดยการก่อสร้างยกระดับผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างเฉลี่ย  9.00 เมตร ยาว 

1,550.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,950.00 ตารางเมตร พร้อมการระบาย
น้ ารางวีตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
(งานไฟฟ้าถนน)  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ .ศ.2561-2565 ยุทธฯ ที่ 1 แนวทางท่ี 1.1 หน้าที่ 
13 ล าดับที่ 50 

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 นายเกษม  แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ชี้แจงรายละเอียด มีท่านใดสงสัย หรือ
ซักถามหรือไม่ ....( ไม่มี ).... ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม มีสมาชิก ท่านใดอนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือด าเนินการตามระเบียบต่อไปหรือไม่  
ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  28  เสียง 

นายณรงค์  พูนสิน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง    
ประธานสภาฯ  งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563  ขอให้สมาชิกสภาฯ     
ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  .......ไม่มี....... 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุป วาระท่ี 5.2 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
ประธานสภาฯ  รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 

  อนุมัต ิ   28   เสียง 
  ไม่อนุมัติ   -     เสียง 
  งดออกเสียง  3  เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, เลขานุการสภาฯ 

วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  
   - ไม่มี- 

นายณรงค.์.. 
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นายณรงค์  พูนสิน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ  ผมขอสอบถามเรื่องเรือขุดจะเข้าคลองบางกะเทียมเม่ือไรครับ  ขอเชิญนาย
ประสิทธิ์ จันทร์เมือง ผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายประสิทธิ์ จันทร์เมือง เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายประสิทธิ์ จันทร์เมือง 
ผอ.กองช่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียด องค์การบริหารส่วนต าบลบาง        
เสาธง ไดป้ระกาศจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วจ านวน 1 ครั้ง แต่มีผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติเพียง 1 ราย จึงได้มี
การยกเลิกและท าการประกาศใหม่ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างและจะด าเนินการเข้าพ้ืนที่เพ่ือท าการขุดลอก
คลองได้ประมาณเดือนกันยายน ส่วนที่ก าลังด าเนินการขุดลอกคลองในขณะนี้ มีหมู่ 13 ทั้งหมด มีดังนี้ 
คลองชวดบัว,คลองเสือร้องไห้ ,คลองปากกะพังบน ,คลองปากกะพังล่าง ,คลองตาเส่ง ,คลองบางเสาธง ,
คลองล ารางหางพัด ,คลองบางอีขาว ,คลองพญาเพชร ,ล ารางหางพัด จึงน าเรียนที่ประชุมสภาฯ ครับ 

นายณรงค์  พูนสิน ตามท่ี นายประสิทธิ์ จันทร์เมือง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

มติที่ประชุม  .......ไม่มี....... 

นายณรงค์  พูนสิน เรียนเชิญ นายวรวรรธน์ ปานเงิน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
ประธานสภาฯ  

นายวรวรรธน์ ปานเงิน เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายวรวรรธน์ ปานเงิน 
ปลัด อบต.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล บางเสาธง  มีเรื่องประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก        
มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อม ส.ส. สมุทรปราการ เขต 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง ซึ่งได้ประกาศก าหนดวัน
เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 จึงขอฝากท่านสมาชิกทุกท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ประชาชนในพื้นท่ี  มาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น.  

นายณรงค์  พูนสิน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ  

มติที่ประชุม  .......ไม่มี....... 

นายณรงค์  พูนสิน       ถ้าไม่มีกระผมขอปิดประชุม 
ประธานสภาฯ  

เลิกประชุม  เวลา  11.30  น. 

 

 

 

ลงชื่อ... 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


