รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง ชั้น 3
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อถึงกาหนดเวลาประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธงผู้ม าประชุมว่าครบองค์ประชุมแล้ว
จึงให้สัญญาณ เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม และเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บางเสาธง จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย เพื่อดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

- ไม่มี -

วาระที่ 2

เรื่อง รับรองการรายงานการประชุม สมั ยสามัญ สมัย ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี
2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563

นายณรงค์ พูนสิน
ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่
1 ครั้งที่ 1
ประธานสภา ฯ
ประจาปี 2563 เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 ว่ามีข้อความใด
ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ .....(ไม่ม)ี .....ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านผู้ใดเห็นควรรับรองรายงาน
การประชุม สภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 256 3 เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 23
มกราคม 2563 หรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
มติที่ประชุม

รับรอง 27 เสียง

นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความเห็นไม่รับรองรายงานการประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23
มกราคม 2563 หรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ

มติที่ประชุม

- ไม่มี –

นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

ผมขอสรุป วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงา นการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัย
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่อ วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563
โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้
รับรอง 27 เสียง
ไม่รับรอง - เสียง
งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)
วาระที่ 3...

-2วาระที่ 3

เรื่อง กระทู้ถาม
- ไม่มี –

วาระที่ 4

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี –

วาระที่ 5

เรื่อง ที่เสนอใหม่
เพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

ขอเชิญ นางสาวจีราภา ศิริพัลลภ ผู้อานวยการกองคลัง
และนายศุภชัย แดงถาวร ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ชี้แจงรายละเอียด

น.ส.จีราภา ศิริพัลลภ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางสาวจีราภา ศิริพัลลภ
ผอ.กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง ขอชี้แจง รายละเอียดขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ .ศ.2563 ด้วยฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง จะดาเนินการจัดซื้อล้อวัด
ระยะทาง จานวน 1 ตัว สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานสา รวจภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง และ กองคลัง
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงจาเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อล้อวัดระยะทาง
จานวน 1 ตัว เป็นเงิน 15,000 .- บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน- ) โดยมีรายละเอียดการโอน
งบประมาณ ดังนี้
โอนลด
กองช่าง
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
หน้า 162 ค่าจัดซื้อรถยนต์กระบะดีเซล
จานวน 987,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์กระบะดีเซล แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด
1 ตัน ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตน์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
จานวน 1 คัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ .ศ.2561-2565 ยุทธฯ ที่ 6 แนวทางที่ 6.4 หน้าที่
122 ลาดับที่ 12
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณคงเหลือ
โอนลดงบประมาณครั้งนี้ ทั้งสิ้น
คงเหลืองบประมาณ

987,000.21,000.15,000.6,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท

รวมโอนลดงบประมาณ 15,000.- บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
โอนเพิ่ม...

-3โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
กองคลัง
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สารวจ
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จานวน 1 ตัว
จานวน 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง สาหรับเดินสารวจ จานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9,999.99 เมตร
- สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง
- มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ที่แป้นควบคุม
- โครงสร้างของล้อทาด้วยวัสดุพลาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง
- โครงด้ามทาด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ 2 ท่อน
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามในหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
.
0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น

15,000.15,000.-

บาท
บาท
บาท

รวมโอนเพิ่มงบประมาณ 15,000.- บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
นายศุภชัย แดงถาวร เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายศุภชัย แดงถาวร
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ขอชี้แจง
รายละเอียดขออนุมัติ โอน เงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ .ศ.2563 ด้วยกองสาธารณสุขฯ มีความจาเป็นขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อกล้อง ตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ จานวน
1 ชุด และเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV ชนิดสะพายหลัง จานวน 2 เครื่อง สาหรับใช้เป็นอุปกรณ์
สาหรับป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติ
ดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 )(COVID 19 )) โดยมีรายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้
โอนลด
กองการศึกษา
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา
หน้า 121 ค่าจัดซื้อโต๊ะและม้านั่ง
จานวน 900,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ค่าจัดซื้อโต๊ะและม้านั่ง จานวน 50 ชุด (1 ชุดประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว
ม้านั่ง 2 ตัว ) ราคาชุดละ 18,000.-บาท ประจาโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธงและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โต๊ะและ...

-41. โต๊ะและเก้าอี้ทาจากสแตนเลส เกรด 304 ทั้งหมด
2. โต๊ะมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ยาว 230 ซม. สูง 50 ซม.
3. ม้านั่งมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 30 ซม. ยาว 230 ซม. สูง 35 ซม.
4. โครงสร้างมีรายละเอียด ดังนี้
- พื้นโต๊ะและเก้าอี้ทาจากสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่ า 1.2 ซม. ใต้หน้าโต๊ะ
และเก้าอี้เสริมกระดุกเพื่อความแข็งแรง
- ขาท่อกลมโตมีขนาด 1-1/2 นิ้ว ทาจากสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า
1.0 มม.
- คานท่อกลมโตมีขนาด 1 นิ้ว ทาจากสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม.
- ขาโต๊ะและเก้าอี้ใส่จุกพลาสติกสวมในทุกขา
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามในหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน การศึกษา
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณคงเหลือ
โอนลดงบประมาณครั้งนี้ ทั้งสิ้น
คงเหลืองบประมาณ

900,000.451,500.407,000.44,500.-

บาท
บาท
บาท
บาท

รวมโอนลดงบประมาณ 407,000.- บาท (-สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์การแพทย์
ค่าจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์
จานวน 407 ,000 .- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ได้แก่ กล้องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด และเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV ชนิดสะพายหลัง จานวน 2 เครื่อง สาหรับใช้เป็น
อุปกรณ์สาหรับป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 )(COVID 19 )) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข
(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น

407,000.407,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท

รวมโอนเพิ่มงบประมาณ 407,000.- บาท (-สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)
นายณรงค์...

-5นายณรงค์ พูนสิน
ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
ประธานสภาฯ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)
พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในห มวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้ องถิ่น
ตามที่ นางสาวจีราภา ศิริพัลลภ ผู้อานวยการกองคลัง และนายศุภชัย แดงถาวร ผู้อานวยการ
กองสาธารณสุขฯ ชี้แจงรายละเอียด มาแล้วนั้น มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ ...(ไม่มี)...ถ้าไม่มีผมขอ
มติที่ประชุม มี สมาชิก ท่านผู้ใ ดเห็น ควรอนุมัติ เรื่อง ขออนุมัติโอน เงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพือ่ ดาเนินการตามระเบียบต่อไปหรือไม่
ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ
มติที่ประชุม

อนุมัติ 27 เสียง

นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่อนุมัติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ

มติที่ประชุม

.......ไม่ม.ี ......

นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

ผมขอสรุป วาระที่ 5.1 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้
อนุมัติ 27 เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, เลขานุการสภาฯ)
5.2 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

ขอเชิญ นายประสิทธิ์ จันทร์เมือง ผู้อานวยการกองช่าง
ชี้แจงรายละเอียด

นายประสิทธิ์ จันทร์เมือง เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายประสิทธิ์ จันทร์เมือง
ผอ.กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ .ศ.2563 ด้วยกองช่างมีความจาเป็นขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฮดรอลิกส์ รถยนต์บรรทุก เครื่องดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ ชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
เครื่องยนต์มีกาลังแรงสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 ที่รอบเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่ า 2,600 รอบต่อนาที ความสูง
ไม่น้อยกว่า 14 เมตร จานวน 1 คัน โดยห้างหุ้นส่วนจากัด แอโร่ มอเตอร์ เทคโนโลยี ผู้ขายในการทา
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 2/2563 ซึ่งมีรายละเอียดของอุปกรณ์ประจารถคือ วิทยุสื่อสารติดตั้งประจารถ
มีกาลังส่งขนาด 10 วัตต์ รุ่น IC-F5023 จานวน 1 ชุด และวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ มีกาลังส่งขนาด 5
วัตต์ รุ่น IC-G80 จานวน 3 เครื่อง ปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าวได้มีการยกเลิกการผลิตแล้ว กองช่าง
จึงมีความจาเป็น ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ .ศ.
2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กองช่าง...

-6กองช่าง
ข้อความเดิม
ค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฮดรอลิกส์ รถยนต์บรรทุก เครื่องดีเซล
4 จังหวะ 4 สูบ ชนิด
6 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์มีกาลังแรงสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 ที่รอบเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า
2,600 รอบต่อนาที ความสูงไม่น้อยกว่า 14 เมตร จานวน 1 คัน โดยห้างหุ้นส่วนจากัด แอโร่ มอเตอร์
เทคโนโลยี ผู้ขายในการทาสัญญาซื้อขาย เลขที่ 2/2563 ซึ่งมีรายละเอียดของอุปกรณ์ประจารถ ดังนี้
เครื่องมือและอุปกรณ์ประจารถ
1. วิทยุสื่อสารติดตั้งประจารถ มีกาลังส่งขนาด 10 วัตต์ รุ่น IC-F5023
จานวน 1 ชุด
2. วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ มีกาลังส่งขนาด 5 วัตต์ รุ่น IC-G80
จานวน 3 เครื่อง
ข้อความที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือและอุปกรณ์ประจารถ
1. วิทยุสื่อสารติดตั้งประจารถ มีกาลังส่งขนาด 10 วัตต์ รุ่น IC-F5123 D
จานวน 1 ชุด
2. วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ มีกาลังส่งขนาด 5 วัตต์ รุ่น IC-G86/136-174
จานวน 3 เครื่อง
นายณรงค์ พูนสิน
ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
ประธานสภาฯ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓)
พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบปร ะมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น
ตามที่ นายประสิทธิ์ จันทร์เมือง ผู้อานวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียด มีท่า นใดสงสัยหรือซักถาม
หรือไม่ ....( ไม่มี ).... ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม มีสมาชิก ท่านผู้ใ ดเห็น ควรอนุมัติ เรื่อง ขออนุมัติ แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2563 เพื่อดาเนินการตามระเบียบ
ต่อไปหรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ
มติทปี่ ระชุม

อนุมัติ 27 เสียง

นายณรงค์ พูนสิน
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่อนุมัติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
ประธานสภาฯ
งบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2563 ขอให้สมาชิกสภาฯ
ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ
มติที่ประชุม

.......ไม่ม.ี ......

นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

ผมขอสรุป วาระที่ 5.2 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้
อนุมัติ 27 เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, เลขานุการสภาฯ)
5.3 เรื่อง...

-75.3 เรื่อง การจดทะเบียนภารจายอม
5.3.1 การจดทะเบียนเลิกภารจายอม
นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

ขอเชิญ นายวรวรรธน์ ปานเงิน ปลัด อบต.บางเสาธง
ชี้แจงรายละเอียด

นายวรวรรธน์ ปานเงิน เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายวรวรรธน์ ปานเงิน
ปลัด อบต.
ปลัด อบต.บางเสาธง ขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจดทะเบียนเลิกภารจายอม
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินจานวน 2 แปลง ในเขตตาบล
บางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้จัดซื้อเพื่อทาเป็นที่ทิ้งขยะ ดังนี้
1) โฉนดที่ดินเลขที่ 28013 เลขที่ดิน 20 หน้าสารวจ 24097 เนื้อที่ 6–3-95 ไร่
2) โฉนดที่ดินเลขที่ 92718 เลขที่ดิน 21 หน้าสารวจ 14817 เนื้อที่ 1-0-05 ไร่
(แยกจากโฉนดเลขที่ 28012 เลขที่ดิน 22 หน้าสา รวจ 24452 ) ซึ่งที่ดินทั้งสองแปลงเป็นที่ดิน
สามยทรัพย์ เนื่องจากได้จดทะเบียนไว้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2540 กับที่ดินโฉนดเลขที่ 53358
เลขที่ดิน 152 หน้าสารวจ 7519 ที่ให้สิทธิที่ดินองค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธงทั้ง 2 แปลง
ดังกล่าวข้างต้นได้รับประโยชน์ในเรื่องทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และ
สาธารณูปโภคอื่นๆ บางส่วน กว้าง 5 เมตร ยาวตลอดแนวตามรูปแผนที่แนบท้าย โดยไม่มีค่าตอบแทน
ไม่มีกาหนดระยะเวลา ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 ได้มีการจดทะเบียนแก้ไขกา รเปลี่ยนแปลง
ภารจายอม ซึ่งเคยได้สิทธิทางทิศเหนือและทิศตะวันตกแล้วตกลงยินยอมกันย้ายภารจายอมดังกล่าวไปอยู่
ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ต่อมา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง ได้รับแจ้งจาก นางพเยาว์
หนูทอง และนางสาวนงนุช แป้นการ (ผู้จัดการมรดกนายอารีย์ แป้นการ ) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมใน
ที่ดิน เลขที่ 53358 ว่าภารจายอมเดิมที่จดทะเบียนไว้ไม่สอดคล้องกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่แท้จริง
เนื่องจากมีการก่อสร้างถนนและสะพานเพื่อไว้ใช้สัญจรผ่านที่ดินแปลงอื่น จึ
งทาให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางเสาธงไม่ได้ใช้ประโยชน์จากภารจายอมในที่ดินโฉนด เลขที่
53358 อีกต่อไป
จึงขอนาเรียนที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้จดทะเบียนเลิกภารจายอมในที่ดินแปลงเดิมเพื่อมาจดทะเบียน
ภารจายอมใหม่
5.3.2 การจดทะเบียนภารจายอมแปลงใหม่
นายวรวรรธน์ ปานเงิน เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายวรวรรธน์ ปานเงิน
ปลัด อบต.
ปลัด อบต.บางเสาธง ขอชี้แจงรายละเอียด เรื่องการจดทะเบียนภารจายอม
แปลงใหม่ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง ได้รับแจ้งจากนางพเยาว์ หนูทอง เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน (โฉนดเลขที่ 176747 เลขที่ดิน 168 หน้าสารวจ 24453 2 ) ( โฉนดเลขที่
176748 เลขที่ดิน 169 หน้าสารวจ 24454 3) (โฉนดเลขที่ 176749 เลขที่ดิน 170 หน้าสารวจ
24455 4) (โฉนดเลขที่ 176750 เลขที่ดิน 171 หน้าสารวจ 24456 5 ) (โฉนดเลขที่ 28012
เลขที่ดิน 22 หน้าสารวจ 24452 และนางสาวนงนุช แป้นการ (ผู้จัดการมรดกนายอารีย์ แป้นการ )
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 28012 เลขที่ดิน 22 หน้าสารวจ 24452
ว่ามีความ...

-8ว่ามีความประสงค์จะจดทะเบียนภารจายอมในที่ดินซึ่งตนมีกรรมสิทธิ์เพื่อมาทดแทนภารจายอมแปลง
ที่ดินโฉนดเลขที่ 53358 ที่จดทะเบียนเลิกภารจายอมไปในเรื่องทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน้า
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และสาธารณูปโภคอื่นๆ มาไว้ในที่ดิน 5 แปลงดังกล่าวข้างต้น โดยจะไม่ ทาให้
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธงเสียประโยชน์ แต่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ที่แท้จริง โดยองค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธงสามารถลดระยะเวลา และเพิ่ มความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร ไป-มาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง ได้จัดทา บันทึกข้อตกลงเรื่อง
ภารจายอมบางส่วนไว้กับนางพเยาว์ หนูทอง และนางสาวนงนุช แป้นการ ในวันที่ 9 เมษายน 2563
เพื่อนาไปจดทะเบียนที่สานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ตามกฎหมาย ต่อไป
ข้อกฎหมาย 1) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1387 บัญญัติ ว่า อสังหาริมทรัพย์อาจ
ต้องตกอยู่ในภาระจายอมอันเป็นเหตุให้เจ้าของต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตน
หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์
อื่น มาตรา 1390 บัญญัติว่า ห้ามมิให้เจ้าของภาร ยทรัพย์ประกอบกรรมใดๆ อันจะเป็นเหตุให้ประโยชน์
แห่งภาระจายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก มาตรา 1392 บัญญัติว่า ถ้าภาระจายอมแตะต้องเพียง
ส่วนหนึ่งแห่งภารยทรัพย์เจ้าของทรัพย์นั้นอาจเรียกให้ย้ายไปยังส่วนอื่นก็ได้ แต่ต้องแสดงได้ว่าการย้ายนั้น
เป็นประโยชน์แก่ตนและรับเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ต้องไม่ทาให้ความสะดวกของเจ้าของสามยทรัพย์ลดน้อยลง
มาตรา 1397 บัญญัติว่า ถ้าภารยทรัพย์ หรือสามยทรัพย์ สลายไปทั้งหมดท่านว่าภาระจายอมนั้นสิ้นไป
2) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ .ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 46
บัญญัติว่า สภาองค์การบริหารส่วนตาบ ล มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบายแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ
นายณรงค์ พูนสิน
ตามที่ นายวรวรรธน์ ปานเงิน ปลัด อบต.บางเสาธง ชี้แจงรายละเอียด
ประธานสภาฯ
วาระ 5.3.1 การจดทะเบียนเลิกภารจายอม และวาระ 5.3.2 การจดทะเบียน
ภารจายอมแปลงใหม่ มาแล้วนั้น มีสมาชิก ท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ ...(ไม่มี )...ถ้าไม่มีผมขอมติ
ที่ประชุมสภาฯ ว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัตติ ามวาระที่ 5.3 เรื่อง การจดทะเบียนภารจายอม
วาระ 5.3.1 การจดทะเบียนเลิกภารจายอม และวาระ 5.3.2 การจดทะเบียนภารจายอมแปลงใหม่
เพือ่ ดาเนินการตามระเบียบต่อไปหรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ
มติที่ประชุม

อนุมัติ 27 เสียง

นายณรงค์ พูนสิน
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่อนุมัติตามวาระที่ 5.3 เรื่องการจดทะเบียน
ประธานสภาฯ
ภารจายอม ,วาระ 5.3.1 การจดทะเบียนเลิกภารจายอมและวาระ 5.3.2
การจดทะเบียนภารจายอมแปลงใหม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ
มติที่ประชุม

.......ไม่ม.ี ......

นายณรงค์...
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ผมขอสรุป วาระที่ 5.3 เรื่อง การจดทะเบียนภารจายอม ,
ประธานสภาฯ
5.3.1 การจด ทะเบียนเลิกภารจายอม และวาระ 5.3.2 การจดทะเบียน
ภารจายอมแปลงใหม่ โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้
อนุมัติ 27 เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, เลขานุการสภาฯ)
วาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

ขอเชิญ นายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง ได้กล่าวกับสมาชิกครับ

นายเกษม แซ่ลี้
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต .
นายก อบต.
บางเสาธง เรื่องการดาเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง ผมได้มอบหมายให้
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เร่งดาเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโ รคตามพื้นที่ แหล่งชุมชน ต่างๆ ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง ซึ่งคาดว่าใกล้จะดาเนินการครบทุกหมู่บ้าน ถ้ามีสมาชิกท่านใดมี
ความประสงค์ให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง ไปดาเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อให้เพิ่มเติม
ขอให้ท่านมายื่นคาร้องได้ที่กองสาธารณ สุขและสิ่งแวดล้อมได้ครับ ขอฝากให้สมาชิกทุ
กๆท่าน
ดูแลป้องกันและรักษาสุขภาพ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
นายณรงค์ พูนสิน
ขอขอบคุณนายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต .บางเสาธง ที่ท่านเร่งดาเนินการในการ
ประธานสภาฯ
ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โควิด 19 ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง ให้ปราศจากแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019
ขอเชิญ นายศุภชัย แดงถาวร ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ดังกล่าวฯ ครับ
นายศุภชัย แดงถาวร เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายศุภชัย แดงถาวร
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ขอขอบคุณนายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต .
บางเสาธง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดไปบางส่วนแล้ว ผมมีเรื่องแจ้ง องค์การบริ หารส่วนตาบลบางเสาธง
ได้รับการสนับสนุน แอลกอฮอล์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นแอลกอฮอล์น้า 70 %
สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ประมาณ 200-300 ลิตร ในส่วนของแอลกอฮอล์ ที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บางเสาธง ทีไ่ ด้แจกให้ทุกๆ ท่านไปแล้ว ถ้าใครที่ใช้หมดแล้วประสงค์จะขอเพิ่มให้ท่านมาติดต่อขอรับได้นะ
ครับ การนาภาชนะมาใส่แอลกอฮอล์ ไม่อยากให้ท่านนาขวดน้าดื่มมาใส่ เพราะมีกรณีที่นาขวดน้าดื่ม
มาเติมใส่แอลกอฮอล์ แล้วเกิดนาขวดน้าที่บรรจุแอลกอฮอล์ นั้นมาดื่มจนเกิดเสียชีวิต มาแล้ว จึงขอฝากให้
ท่านนาขวดแอลกอฮอล์ เดิม หรือขวดสาหรับฉีดสเปรย์ มาใส่ดีกว่าครับ จะได้ปลอดภัย และขอให้สมาชิก
ทุกท่าน ดูแลสุขภาพ กินร้อน ช้อนตัวเอง ล้างมือบ่อยๆ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ขอขอบคุณครับ
นายณรงค์...
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ขอขอบคุณนายศุภชัย แดงถาวร ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ที่ได้ชี้แจง
ประธานสภาฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง
นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือซักถามเรื่องอื่นหรือไม่ครับ

นายเจียมศักดิ์ โพธิ์อาไพ เรียน ประธานสภาฯ ผมนายเจียมศักดิ์ โพธิ์อาไพ รองประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
ผมขอสอบถามเรื่องหน้ากากอนามัย มีประชาชนแจ้งมาว่ามีบางพื้นที่ ยังไม่ได้รับ
แจกหน้ากากอนามัย ไม่ทราบว่าสามารถยื่นความประสงค์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง
ได้หรือไม่ครับ
นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

ขอเชิญ นายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายเกษม แซ่ลี้
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต .
นายก อบต.
บางเสาธง ตามที่ นายเจียมศักดิ์ โพธิ์อาไพ รองประธานสภาฯ ได้สอบถามเรื่อง
หน้ากากอนามัย ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทุกท่าน ที่ต้องการหน้ากากอนามัย ให้ท่านมายื่นคาร้องได้ที่
กองสาธารณสุขฯ หลังเลิกการประชุมสภาฯ ได้เลยครับ
นายณรงค์ พูนสิน
ขอขอบคุณนายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต .บางเสาธง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดและ
ประธานสภาฯ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามที่ นายเจียมศักดิ์ โพธิ์อาไพ รองประธานสภาฯ
ได้สอบถามเรื่องหน้ากากอนามัย
นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือซักถามเรื่องอื่นหรือไม่ครับ

นายสุนทร กันภัย
เรียน ประธานสภาฯ ผมนายสุนทร กันภัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 ขอหารือ กับองค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง เรื่องการดาเนินการก่อสร้าง
ห้างสรรพสินค้า สยามไซม่อน หมู่ที่ 14 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างใกล้ที่จะแล้วเสร็จ
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ที่กาลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้
เนื่องจากห้างฯ ดังกล่าว มีการเข้า- ออก ของพนักงานจานวนหลายคน ในช่วงเวลา 20.00-21.00 น.
ผมมีความเห็นว่าอาจจะเป็นการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 จึงอยากปรึกษา
ว่าจะมีทางป้องกันอย่างไรได้บ้างครับเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยในเขตบริเวณดังกล่าวปลอดภัยครับ
นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

ขอเชิญ นายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายเกษม...

