รายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง ชั้น 3
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อถึงกาหนดเวลาประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บางเสาธงตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธงผู้ม าประชุมว่าครบองค์
ประชุมแล้ว จึงให้สัญญาณ เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม และเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางเสาธง จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย เพื่อดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังต่อไปนี้
1.1 เรื่อง แนะนาพนักงานส่วนตาบล
1) รับโอนพนักงานส่วนตาบล จานวน 3 ราย ดังนี้
นายณรงค์ พูนสิน
(1) นางสาวอุมาพร หาญณรงค์พงษ์ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาชีพและ
ประธานสภาฯ
พัฒนาสตรี สังกัด กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มาดารงตาแหน่ง หัวหน้าฝ่าย
สวัสดิการ และพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุ ทรปราการ
ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 (2) นางสาววริศรา สามารถ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรกา รปฏิบัติงาน สังกัด
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มาดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง องค์ก ารบริหารส่วนตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 (3) นายสมเกียรติ ทองหล่อ ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
ชานาญการ สังกัด กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนิยมยาตรา อาเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ มาดารงตาแหน่ง นักพั ฒนาชุมชนชานาญการ สังกัด กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม
2563
2) บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลาง
สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในครั้งที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2563 จานวน 1 ราย ได้แก่
(1) นางสาวธณัชช์พัฒน์ สุวรรณหลี ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
3) บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลาง
สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
(กสถ .) ในครั้งที่ 8 ตั้งแต่วันที่
2 พฤศจิกายน 2563 จานวน 3 ราย ดังนี้
(1) นายภาสกร กามเลศ ตาแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
สังกัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง อาเภอ
บางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ
(2) นาย...

-2(2) นาย อาณัติ น้อยแดง ตาแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติ การ สังกัด กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
(3) นางสาวพิมพ์วิภา อินม่วง ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.2 เรื่อง กาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ในจังหวัดสมุทรปราการ

นายณรงค์ พูนสิน
ด้วยสานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจาจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประกาศ
ประธานสภาฯ
กาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครส มาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลและ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดประกาศ
ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การคานวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศ ดังนี้
(1) กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ .ศ.2562 มีผลใช้บังคับให้คานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้ งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง (2) กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบ
วาระให้คานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง
(3) กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนตา แหน่งที่ว่าง ให้คานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไป ตั้งแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง
ถึงวันเลือกตั้ง
ข้อ 2 ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจานวนเงิน ดังนี้ (1) สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล จานวน 72,000.- บาท (2) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 300,000.- บาท
ข้อ 3 กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง และไม่ มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่ละคน
จะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนเงินตามข้อ 2
ข้อ 4 กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการ เลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัค รแต่ละคน
จะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจานวนเงินตามข้อ 2
ข้อ 5 จานวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไป จนกว่าผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดจะมีการกาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม่
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.3 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานรายงานแสดงสถานะการเงินประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

ขอเชิญ นายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง ชี้แจงรายละเอียด
นายเกษม...

-3นายเกษม แซ่ลี้
ข้อมูลรายรับ- รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยสรุปทั้งปี เมื่อวันสิ้น
นายก อบต.
ปีงบประมาณ มีรายรับ สูงกว่า รายจ่าย เป็นจานวนเงิน 60,658,324.58
บาท โดยต้องกันเข้าเป็นทุนสารองเงินสะสม 15% เป็นจานวนเงิน 9,908,748.69 บาท ส่วนที่เหลือ
เข้าเป็นเงินสะ สม เป็นจานวนเงิน 51,559 ,575 .89 บาท ทาให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
มียอดเงินสะสมยกมาปีงบประมาณ 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 891,132,817.06 บาท และมี ทุนสารองเงิน
สะสม รวมทั้งสิ้น 341,464,477.23 บาท ผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2563 การดาเนินงานในภาพรวม ในส่วนของรายจ่ายประจาได้แก่
รายจ่ายหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง ),เงินเดือน (ฝ่าย ประจา ),ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ ,
ค่าสาธารณูปโภค สามารถดาเนินงานและเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินและอยู่ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ สาเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประส งค์ที่ตั้งไว้ของแต่ละโครงการในส่วนของรายจ่ายด้านงบ
ลงทุน ได้แก่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายจริงไปได้เ พียงส่วนน้อยคิดเป็นอัตราร้อยละ
13 โดยยังมีโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการดาเนินการตามสัญญา และ ยังไม่ได้ดาเนินการก่อหนี้ ซึ่งได้กัน
เงินไว้เป็นรายจ่ายค่างจ่าย (เบิกตัดปี) ไว้จ่ายปีต่อไป (รายละเอียดรายการตามที่ได้แจกให้สมาชิก)
นายณรงค์ พูนสิน
ข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ .ศ.
ประธานสภาฯ
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 วรรค 4
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทา รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 2

เรื่อง รับรองการรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563

นายณรงค์ พูนสิน
ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ว่ามีข้อความใด
ประธานสภาฯ ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่....(ไม่มี)...ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านผู้ใดเห็นควร
รับรองรายงานการประชุม สภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่อวัน อังคารที่ 22
กันยายน 2563 หรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ
มติที่ประชุม

รับรอง 28 เสียง

นายณรงค์ พูนสิน
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความเห็นไม่
รับรองรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาฯ
สมัย วิ สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 256 3 เมื่อวัน อังคาร ที่ 22
กันยายน 2563 หรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ
มติที่ประชุม

- ไม่มี -

นายณรงค์...

นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

-4ผมขอสรุป วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2563 เมื่อ วัน อังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้
รับรอง 28 เสียง
ไม่รับรอง - เสียง
งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)

วาระที่ 3

เรื่อง กระทู้ถาม
- ไม่มี –

วาระที่ 4

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี –

วาระที่ 5

เรื่อง ที่เสนอใหม่
เพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน
2563)

นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

ขอเชิญ นายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง ชี้แจงรายละเอียด

นายเกษม แซ่ลี้
เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง
นายก อบต.
ขอชี้แจงเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดาเนินการประเมินผลปีละหนึ่งครั้ง ก่อนที่
จะจัดทาแผนพัฒนาครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสาเร็จเป็นไปตาม
จุดมุ่ง หมายการพัฒนาที่กาหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทาให้ไม่ประสบความสาเร็จ หรือมียุทธศาสตร์
ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางเสาธง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บางเสาธง ได้จัดทาราย งานผล
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30
กันยายน 2563) ตามรายละเอียดที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ
นายณรงค์ พูนสิน
ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
ประธานสภาฯ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกา ศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
นายณรงค์...

นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

-5ตามที่ นายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง ชี้แจงรายละเอียด
มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่

มติที่ประชุม

- ไม่มี -

นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สภาฯ ท่านใดเห็นชอบ เรื่อง รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) เพือ่ ดาเนินการตามระเบียบต่อไปหรือไม่
ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 28 เสียง

นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

ตามวาระที่ 5.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ
ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ

มติที่ประชุม นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

ไม่มี ผมขอสรุปวาระที่ 5.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562- 30
กันยายน 2563) โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้
เห็นชอบ 28 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)
5.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

ขอเชิญ นายวรวรรธน์ ปานเงิน ปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด

นายวรวรรธน์ ปานเงิน เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายวรวรรธน์ ปานเงิน ปลัด อบต.
ปลัด อบต.
ขอชี้แจงเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม
2563 เรื่อง กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจาปีสมทบเข้า
เป็นกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และกฎกระทรวงกาหนดอัตราและวิธีการ
รับบาเหน็จดารงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ ตั้งแต่ปีง บประมาณ
2564 เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี โดยไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุนมารวมคานวณ
เพื่อสมทบเข้าเป็นกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สาหรับ...

-6สาหรับองค์การบริหาร ส่วนตาบลให้หักในอัตราร้อยละสอง ซึ่งในปีงบ ประมาณ พ .ศ.2564 องค์การ
บริหารส่ว นตาบลบางเสาธง ได้หักเงินสมทบดังกล่าวไว้ร้อยละหนึ่ง ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบฯ สานักงานปลัดฯ จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่มจากร้อยละหนึ่งเป็น
ร้อยละสอง เข้าเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยมีรายละเอียด
การโอนงบประมาณ ดังนี้
โอนลด
สานักงานปลัดฯ
หมวด ค่าวัสดุ
ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง
หน้าที่ 133 ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งถังดับเพลิงภายในชุมชน จานวน 480,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 6A20B ขนาด 15 ปอนด์
ภายในชุมชน หมู่ที่ 2 จานวน 300 ถัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณคงเหลือ
โอนลดงบประมาณครั้งนี้ ทั้งสิ้น
คงเหลืองบประมาณ

480,000.480,000.350,000.130,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท

โอนลดงบประมาณ 350,000.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
โอนลด
กองสาธารณสุขฯ
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์อื่น
หน้า 202 ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมการออก
กาลังกายต้านภัยยาเสพติด
จานวน 5,000,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง เช่น อุปกรณ์ลู่เดิน
อุปกรณ์เดินอากาศ อุปกรณ์แกว่งตัว อุปกรณ์บริหารหัวไหล่และอก ฯลฯ พร้อมติดตั้ง จานวน 10 ชุด
หมู่ที่ 1 และ 2 ในพื้นที่ตาบลบางเสาธง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุ ภัณฑ์
ตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณคงเหลือ
โอนลดงบประมาณครั้งนี้ ทั้งสิ้น
คงเหลืองบประมาณ

5,000,000.5,000,000.3,000,000.2,000,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท

โอนลดงบประมาณ 3,000,000.- บาท (-สามล้านบาทถ้วน-)
รวมโอนลดงบประมาณทั้งสิน 3,350,000.- บาท (-สามล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
โอนเพิ่ม...

-7โอนเพิ่มงบประมาณ
หมวด งบกลาง
ประเภท งบกลาง
หน้า 258 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน 3,344,485.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น

3,344,485.3,056,469.40.3,350,000.6,406,469.40.-

บาท
บาท
บาท
บาท

รวมโอนเพิ่มงบประมาณ 3,350,000.-บาท (-สามล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
นายณรงค์ พูนสิน
ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
ประธานสภาฯ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)
พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ตามที่ นายวรวรรธน์ ปานเงิน ปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่
มติที่ประชุม

-

ไม่มี -

นายณรงค์ พูนสิน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม มีสมาชิก ท่านผู้ใดเห็น ควรอนุมัติ เรื่อง ขออนุมัติโอน
ประธานสภาฯ
เงินงบประมาณรายจ่าย ประ จาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดาเนินการตาม
ระเบียบต่อไปหรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ
มติที่ประชุม

อนุมัติ 28 เสียง

นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ

มติที่ประชุม

-

นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

ไม่มี ผมขอสรุป วาระที่ 5.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้
อนุมัติ 28 เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, เลขานุการสภาฯ)
5.3 เรื่อง...

-85.3 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมา ณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 - งบประมาณ พ.ศ.2564
5.3.1 ขออนุมัติปรับลดปริมาณงานและปรับลดงบประมาณ
(กองช่าง) จานวน 2 รายการ
นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

ขอเชิญ นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด

นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
ขอชี้แจงรายละเอียดปรับลดปริมาณงานและปรับลดงบประมาณ จานวน 2

รายการ ดังนี้ 1. โครงการขุดลอกคลองบางกระเทียม คลองบางกระเทียมล่าง คลองลัดบางกระเทียม
และคลองอ้อมบางกระเทียม หมู่ที่ 4 ตาบลบางเสาธง
มีเหตุผลความจาเป็น ในระหว่างการดาเนินการขุดลอกคลอง พบว่าสภาพพื้นที่คลองบางกระเทียมล่าง
ได้เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบ ทาให้ไม่สามารถตรวจสอบแนวเขตระหว่างคลองสาธารณะ กับแนวเขตที่ดิน
เอกชน ซึ่งช่างควบคุมงานได้ประสานสมาชิกสภาฯ ,ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่ร่วมกัน ชี้ยืนยันแนว
เขต แต่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ และจะดาเนินการทาหนังสือถึงสานักงานที่ดิน เพื่อร่วมชี้แนวเขตให้มี
ความชัดเจนถูกต้อง ซึ่งอาจจะจ้องใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ ต้องตัดลดเนื้องาน และปรับ
ลดงบประมาณขุดลอกคลองบางกระเทียมล่าง ซึ่งการตัดลดเนื้องานและการปรับลดงบประมาณนั้น ทาให้
ราชการได้รับความเสียหาย และยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
(1) ตัดลดเนื้องานขุดลอกคลองบางกระเทียมล่าง จากเ ดิมระยะความยาว 2,629.00 เมตร เหลือความ
ยาว 1,829.00 เมตร ลดลง 800.00 เมตร ทาให้ปริมาณดินขุดรวม จากเดิม 68,274 ลูกบาศก์เมตร
คงเหลือ 59,474 ลูกบาศก์เมตร ลดลง 8,800 ลูกบาศก์ เมตร (2) ปรับลดงบประมาณขุดลอกคลองบาง
กระเทียมล่าง จากเดิม จานวน 1,778,000.- บาท คงเหลือ เงินจานวน 1,548,829.30 บาท ลดลง
229,170.70 บาท รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้
กองช่าง
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ข้อความเดิม
โครงการขุดลอกคลองบางกระเทียม , คลองบางกระเทียมล่าง , คลองลัดบางกระเทียม
และคลองอ้อมบางกระเทียม หมู่ที่ 4 โดยขุดลอกคลองบางกระเทียม ปากคลองกว้าง 8.00 เมตร
ก้นคลองกว้าง 6.00 เมตร ระยะความยาว 4,000 .00 เมตร ,ขุดลอกคลองบางกระเทียมล่าง
ปากคลองกว้าง 12.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 10.00 เมตร ระยะความยาว 2,629.00 เมตร ,ขุดลอก
คลองลัดบางกระเทียม ปากคลองกว้าง 6.000 เมตร ก้นคลองกว้าง 4.00 เมตร ระยะความยาว
1,671.00 เมตร ,ขุดลอกคลองอ้อมบางกระเทียม ปากคลองกว้าง 6.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 4.00
เมตร ระยะความยาว 600.00 เมตร ขุดให้ลึก 1.00 เมตร ปริมาณดินขุดรวม 68,274 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมปรับแต่งคันคลอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร
(งานอนุรักษ์แหล่งน้า
และป่าไม้)
ตามสัญญา...

-9ตามสัญญา เลขที่ 24/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยทาการขุดลอกคลอง วันที่ 9 กันยายน
2563 และจะต้องทางานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 6 มกราคม 2564 วงเงินค่าขุดลอกคลอง
1,778,000.00 บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
ข้อความใหม่
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการขุดลอกคลองบางกระเทียม , คลองบางกระเทียมล่าง , คลองลัดบางกระเทียม
และคลองอ้อมบางกระเทียม หมู่ที่ 4 โดยขุดลอกคลองบางกระเทียม ปากคลองกว้าง 8.00 เมตร
ก้นคลองกว้าง 6.00 เมตร ระยะความยาว 4,000 .00 เมตร ,ขุดลอกคลองบางกระเทียมล่าง
ปากคลองกว้าง 12.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 10.00 เมตร ระยะความยาว 1,829.00 เมตร ,ขุดลอก
คลองลัดบางกระเทียม ปากคลองกว้าง 6.000 เมตร ก้นคลองกว้าง 4.00 เมตร ระยะความยาว
1,671.00 เมตร ,ขุดลอกคลองอ้อมบางกระเทียม ปากคลองกว้าง 6.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 4.00
เมตร ระยะความยาว 600.00 เมตร ขุดให้ลึก 1.00 เมตร ปริมาณดินขุดรวม 59,474 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมปรับแต่งคันคลอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่า
ไม้) ตามสัญญา เลขที่ 24/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยทาการขุดลอกคลอง วันที่ 9 กันยายน
2563 และจะต้องทางานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 6 มกราคม 2564 วงเงินค่าขุดลอก คลอง
1,548,829.30 บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบสตางค์-)
2. โครงการก่อสร้างยกระดับถนน พร้อมการระบายน้า ซอยออคิดวิลล่า หมู่ที่ 4,7
มีเหตุผลความจาเป็น จากการควบคุมงานโครงการก่อสร้างยกระดับถนนพร้อมฝังท่อระบายน้า ค.ส.ล.ซอย
ออคิดวิลล่า ตรวจสอบพบว่า สภาพพื้นที่บริเวณแนวฝั่งท่อระบายน้า ค.ส.ล.มีแนวท่อน้าประปาฝังอยู่ในช่วง
STA 0+000 ถึง STA 0+470 จึงทาให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตาแหน่งแนวฝั่งท่อระบายน้า ค.ส.ล.เพื่อให้
ควบคู่ไปกับแนวเมนท่อประปา ทาให้ต้องมีการลดแนวความกว้างของไหล่ทางลง ซึ่งการปรับลดแนวไหล่
ทางนั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อแนวผิวจราจรเดิมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ ดังนั้น จึงมีความ
จาเป็นที่ต้องตัดลดเนื้องาน โดยลดขนาดความกว้างของไหล่ทางทั้งสองข้างลงจากเดิม กว้างข้างละ 1.20
เมตร เหลือข้างละ 0.60 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 564.00 ตารางเมตร และปรับลดงบประมาณลงจากเดิม
จานวน 9,767,900.00 บาท คงเหลือเงินจานวน 9,441,498.72 บาท ลดลง 326,401.28 บาท
รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ข้อความเดิม
โครงการก่อสร้างยกระดั บถนน พร้อมการระบายน้าซอยออคิดวิลล่า หมู่ที่
4,7
โดยทาการก่อสร้างยกระดับจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6.50 เมตร ยาว 295.00 เมตร และ
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้า ค .ส.ล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมการระบายน้ารางวี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะ
และชุมชน(งานไฟฟ้าถนน)
ตามสัญญา...

-10ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 18/2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยเริ่มทาการก่อสร้าง วันที่ 9
กรกฎาคม 2563 และจะต้องทางานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 วงเงินค่า
ก่อสร้าง 9,767,900.00 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ข้อความใหม่
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างยกระดับถนน พร้อมการระบายน้าซอยออคิดวิลล่า หมู่ที่
7,8
โดยทาการก่อสร้างยกระดับจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6.50 เมตร ยาว 295.00 เมตร และ
กว้าง 08.80 เมตร ยาว 470 .00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้า ค .ส.ล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมการระบายน้ารางวี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 18/2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยเริ่ ม
ทาการก่อสร้าง วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 และจะต้องทางานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่
5 ธันวาคม 2563 วงเงินค่าก่อสร้าง 9,441,498.72 บาท (-เก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
เก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์-)
นายณรงค์ พูนสิน
ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ประธานสภาฯ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓)
พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบปร ะมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุ ณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยน แปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น ตามที่ นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต . ได้ชี้แจงรายละเอียด
มาแล้วนั้น มีสมาชิกฯ ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
มติที่ประชุม -

ไม่มี -

นายณรงค์ พูนสิน
ประมาณสภาฯ

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นควรอนุมัติให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณตามระเบียบฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ 28 เสียง

นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่อนุมัติให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงบประมาณ
ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ

มติที่ประชุม -

ไม่มี 5.3.2 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมา ณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ งบประมาณ พ.ศ.2564
(สานักงานปลัดฯ) จานวน 2 รายการ

นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

ขอเชิญ นายวรวรรธน์ ปานเงิน ปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด
นายวรวรรธน์...

-11นายวรวรรธน์ ปานเงิน เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายวรวรรธน์ ปานเงิน ปลัด อบต.
ปลัด อบต.
ด้วยสานักงานปลัดฯ มีความจาเป็นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จานวน 2 รายการ
1. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ระยะที่ 3 แบบระบบเสียงตามสายผ่าน
โครงข่ายไอพี (IP Network Public Address System)
เหตุผลความจาเป็น ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบล บางเสาธง ได้จัดทาสัญญาซื้อขายเลขที่ 19/2563
ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 กับบริษัท วันนา (ไทย) เทเลวิชั่น จากัด โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระยะที่ 3 และระบบเสียงตามสายผ่านโครงข่ายไอพี (IP Network
Public Address System) ได้ดาเนินโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระยะที่
3 แบบระบบเสียงตามสายผ่านโครงข่ายไอพี (IP Network Public Address System) ตามสัญญา
ข้างต้น โดยมีรายการจัดซื้อชุดเครื่องผสมสัญญาณเสียง ยี่ห้อ NTS รุ่น GS-8FX จานวน 1 ชุด ต่อมาทาง
บริษัทฯ (ผู้ขาย) ได้แจ้งว่าผู้ผลิตยกเลิกการผลิตเครื่องผสมสัญญาณเสียง รุ่นที่บริษัท ฯ (ผู้ขาย) เสนอราคา
ไว้ทาให้ไม่สามารถนาเครื่องผสมสัญญาณเสียง รุ่นที่เสนอราคามาติดตั้งไว้ได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ (ผู้ขาย)
จึงได้จัดหาชุดเครื่องผสมสัญญาณเสียง รุ่นใหม่ที่มีคุณลักษณะที่ดีแล ะมีคุณภาพที่ดีกว่าชุดเดิม โดยมิได้มี
การเพิ่มวงเงินงบประมาณ ซึ่งพิจารณาแล้วเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาบ ลบางเสาธง ไม่ทาให้
ราชการเสียหายและไม่ทาให้วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนไป สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล
บางเสาธง จึงมีความจาเป็นขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อความเดิม
โครงการจัดซื้อพ ร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ระยะที่ 3 แบบระบบเสียง
ตามสายผ่านโครงข่ายไอพี (IP Network Public Address System)
ชุดเครื่องผสมสัญญาณเสียง ยี่ห้อ NTS รุ่น GS-8FX จานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีสัญญาณเสียงขาเข้า 8 ช่อง
2. มีสัญญาณเสียงขาออก 1 ช่อง
3. มีปุ่มปรับความดังเสียงแบบหมุน และแบบปรับเลื่อนสไลด์ แยกแต่ละช่องอิสระ
ข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระยะที่ 3 แบบระบบเสียง
ตามสายผ่านโครงข่ายไอพี (IP Network Public Address System)
ชุดเครื่องผสมสัญญาณเสียง ยี่ห้อ NTS รุ่น KL-12 จานวน 1 ชุด
(สินค้าใหม่ทดแทน) มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีสัญญาณเสียงขาเข้า 12 ช่องสัญญาณ
2. มี 8 ช่องสัญญาณแบบโมโน และ 2 ช่องสัญญาณแบบสเตอริโอ
3. มีสัญญาณเสียงขาออก 2 ช่อง แบบสเตอริโอ
4. มีปุ่มปรับความดังเสียงแบบหมุน และแบบปรับเลื่อนสไลด์แยกแต่ละช่องอิสระ
และมี 3 แบนด์ EQ ขาเข้า
5. จอแสดงผลเป็นแบบ ดิจิตอล
6. ตั้ง effect ได้ 99 โปรแกรม
7. เล่น MP3 จาก USB และ Playback ไว้ใน Display ได้
8. มีฟังชั่น

-128. มีฟังชั่นเชื่อมต่อ บลูทูธ (BLUETOOTH)
9. ตั้งกราฟฟิค EQ ได้ 9 สถานี
10. จ่ายกระแสไฟ 48 V ให้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบได้
2. ค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิง จานวน 4 ชุด
มีเหตุผลความจาเป็น ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ .ศ.2564 หน้าที่ 137 หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ข้อ
3
ค่าจัดซื้ อชุดผจญเพลิง จานวน 4 ชุด โดยคุณลักษณะมีรายละเอียดที่ไม่ครอบคลุม ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนิน การตามกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างได้ จึงมีความจาเป็นขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณ รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2564 ทั้งนี้ ไม่ทาให้วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อความเดิม
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
หน้า 137 ค่าจัดซือ้ ชุดผจญเพลิง
จานวน 500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิง จานวน 4 ชุด โดยชุดดับเพลิงเป็นผ้า ชนิด 3 ชั้น
สามารถป้องกันความร้อนและป้องกันการเผาไหม้ได้ดี กันน้าและสารเคมี ไม่หลอมละลายเมื่อถูกเปลวไฟ
หรือความร้อน และป้องกันความร้อนเข้าสู่ร่างกายของผู้สวมใส่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
ข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
หน้าที่ 137 ค่าจัดซื่อชุดผจญเพลิง
จานวน 500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิง จานวน 4 ชุดๆละ 125,000.-บาท เป็นเงิน
500,000.- บาท โดยเป็นชุดผจญเพลิงภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย
1. เสื้อคลุมดับเพลิง
2. กางเกงดับเพลิง
3. หมวกดับเพลิง
4. ผ้าคลุมศีรษะ
5. ถุงมือดับเพลิง
6. รองเท้าดับเพลิง
7. กระเป๋าใส่ชุดผจญเพลิงพร้อมอุปกรณ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

นายณรงค์...

-13นายณรงค์ พูนสิน
ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ประธานสภาฯ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓)
พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบปร ะมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยน แปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อานาจของสภาท้องถิ่น ตามที่ นายวรวรรธน์ ปานเงิน ปลัด อบต . ได้ชี้แจงรายละเอียดมาแล้วนั้น
มีสมาชิกฯ ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
มติที่ประชุม -

ไม่มี -

นายณรงค์ พูนสิน
ประมาณสภาฯ

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นควรอนุมัติให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณตามระเบียบฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ 28 เสียง

นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่อนุมัติให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงบประมาณ
ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ

มติที่ประชุม -

ไม่มี -

นายณรงค์ พูนสิน
ผมขอสรุปวาระที่ 5.3 เรื่อง ขออนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลง คาชี้แจงงบประมาณ
ประธานสภาฯ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้
อนุมัติ
28 เสียง
ไม่อนุมัติ
- เสียง
งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)
5.4 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

ขอเชิญ นายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง ชี้แจงรายละเอียด

นายเกษม แซ่ลี้
เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง
นายก อบต.
ขอชี้แจงรายละเอียดจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ.2563
เหตุผลและความจาเป็น เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ดาเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ย
ความพิการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น ปรากฏว่ามีผู้สูงอายุและผู้พิการไม่สามารถโอนเงินเบี้ยยังชีพ
ให้ได้เนื่องจากได้ย้ายภูมิลาเนาและบัญชีธนาคารถูกปิดโดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบและไม่สามารถติดต่อ
ได้ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กรมบัญชีกลางได้โอนเงินเหลือจ่ายให้กับองค์การบริหารส่วนตาบล
บางเสาธง แต่เนื่องจากเป็นสิ้นปีงบประมาณ กองสวัสดิการสังคมจึงไม่สามารถเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการทั้ง ๖ รายได้ทันภายในปี งบประมาณ ๒๕๖๓ จึงทาให้เงินเหลือจ่ายดังกล่าวตกเป็น
เงินสะสม ดังนั้น เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพตามสิทธิและเพื่อบาบัดความเดือดร้อน
ของผู้สูงอายุและผู้พิการ กองสวัสดิการสังคม จึงมีความจาเป็นขออนุมัติสภาเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ จานวน ๖ ราย มีรายชื่อ ดังนี้
ผู้สูงอายุ...

-14ผู้สูงอายุ (จานวน 2 ราย)
๑. นายดาเกิง บุญอุทิศ (บัญชีธนาคารถูกปิด) เดือนกันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๐๐.- บาท
๒. นายสม ยอดพรม (บัญชีธนาคารถูกปิด) เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๒๐๐.- บาท
ผู้พิการ (จานวน 4 ราย)
๑. นายจานงค์ สุขยืนยง (ย้ายภูมิลาเนา) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘๐๐.- บาท
๒. นายสุชาติ แซ่เจีย (ย้ายภูมิลาเนา) เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๖๐๐.- บาท
๓. นายสุเทพ ทองอร่าม (ย้ายภูมิลาเนา) เดือนกันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘๐๐.- บาท
๔. นายสมยศ คาอินทร์ (ย้ายภูมิลาเนา) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘๐๐.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๐๐.- บาท (-ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) รายละเอียด ดังนี้
กองสวัสดิการสังคม
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๑. โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
จานวน ๓๑,๘๕๑,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได้ จานวน
๓,๙๐๖ ราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)
ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ
๒. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
จานวน ๕,๑๐๒,๔๐๐.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ย ความผู้พิการ จานวน ๔๔๙ รายๆ ละ ๘๐๐.-บาท/เดือน และคนพิการที่มีอายุ
ต่ากว่า ๑๘ ปี จานวน ๖๖ รายๆ ละ ๑,๐๐๐ .- บาท /เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)
นายณรงค์ พูนสิน
ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
ประธานสภาฯ
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการ
ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององ ค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม
หรือกิจการที่เป็นการ เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจ การที่ จัดทาเพื่อบาบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรส่ วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย
กาหนด ตามที่ นายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง ชี้แจงรายละเอียด มีท่านใดสงสัยหรือซักถาม
หรือไม่
มติที่ประชุม

- ไม่มี -

นายณรงค์...

-15นายณรงค์ พูนสิน
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็น
ควร อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประธานสภาฯ
ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2564 เพื่ อดาเนินการ ตามระเบียบต่อไปหรือไม่
ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
มติที่ประชุม

อนุมัติ 28 เสียง

นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2564
ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ

มติที่ประชุม

- ไม่มี -

นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

ผมขอสรุปวาระที่ 5.4 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้
อนุมัติ
28 เสียง
ไม่อนุมัติ
- เสียง
งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)

วาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายพิสิฏฐ์ อนันต์
เรียน ประธานสภาฯ ผมนายพิสิฏฐ์ อนันต์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ขอสอบถามเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เนื่องด้วยบริเวณหลัง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บริเวณดังกล่าวเป็นที่สัญจร ไป-มา ของประชาชนในพื้นที่ และก็เป็นจุดที่อับและจุด
เสี่ยงต่อการเกิดแหล่งมั่วสุมรวมตัวของเยาวชนในเวลากลางคืนเช่นกัน จึงขอฝากให้ทาง อบต.บางเสาธง
ตรวจสอบในจุดดังกล่าวนี้ด้วยนะครับว่าสามารถจะเพิ่มกล้องวงจรปิด CCTV ได้หรือไม่ครับ
นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

ขอเชิญ นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด

นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
ตามที่ นายพิสิฏฐ์ อนันต์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ได้แจ้งเรื่องมาแล้ว ซึง่ ขณะนี้

การดาเนินการติดตั้งกล้อง วงจรปิด CCTV ระยะที่ 4 อยู่ในระหว่างการกาหนดตาแหน่งตามจุดต่างๆ
ถ้าท่านสมาชิกท่านใด มีความประสงค์จะเพิ่มจุดติดตั้งกล้อง วงจรปิด CCTV ขอให้ท่านมาแจ้งเรื่องได้ที่
สานักงานปลัดฯ ได้ครับ
นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

ตามที่ นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด
มีท่านใดสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
นายณรงค์...

