
         
รายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2563 

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ชั้น 3  

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

  เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล         
บางเสาธงตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงผู้ม าประชุมว่าครบองค์
ประชุมแล้ว จึงให้สัญญาณ เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม และเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเสาธง  จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย เพ่ือด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังต่อไปนี้  

วาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 1.1 เรื่อง การลดยอดลูกหนี้ค้างช าระโดยไม่มีมูลหนี้หรือจัดเก็บข้อมูล
ผิดพลาด ประจ าปีงบประมาณ 2562 

นายณรงค์ พูนสิน ด้วยฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้แจ้งเรื่องการออกส ารวจและ
ประธานสภาฯ  เร่งรัดรายที่ค้างช าระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยแล้ว ปรากฏว่า ลูกหนี้
ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยได้หยุดด าเนินธุรกิจและเปลี่ยนเจ้าของและไม่มีถังขยะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเสาธง และไม่ได้มาติดต่อหรือแจ้งให้องค์การบ ริหารส่วนต าบลบางเสาธงทราบ           
ตามกฎหมาย จึงท าให้มีการตั้งลูกหนี้มาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี ถือเป็นการตั้งลูกหนี้ไม่มีมูลหนี้หรือ
จัดเก็บข้อมูลผิดพลาด เนื่องจากไม่มีการแจ้งการยกเลิกกับทางองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง               
มีจ านวน 24 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 168,450.-บาท(-หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)  
- การลดยอดลูกหนี้ไม่มีมูลหนี้หรือจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด  ประจ าปีงบประมาณ 2562 กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้างช าระโดยไม่มีมูลหนี้หรือจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด และได้
บันทึกบัญชีเป็นรายได้ประจ าปีไว้แล้ว ท าให้มียอดลูกหนี้ค้างช าระเกินความเป็นจริง สามารถปรับปรุง   
ลดยอดลูกหนี้ ค้างช าระให้ตรงตามความเป็นจริงได้ โดยให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและ             
แจ้งสภาท้องถิ่นทราบ ตามรายละเอียดสรุปรายการแนบท้าย 
ข้อกฎหมาย  หนังสือที่ มท .0808 .4/ว.4772 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552 เรื่องหลักเกณฑ์การ
จ าหน่ายหนี้สูญการลดยอดลูกหนี้ค้างช าระและวิธีการบันทึกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

นายณรงค์ พูนสิน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือสอบถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ   

มติที่ประชุม  - ไม่มี - 

วาระท่ี 2... 
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วาระท่ี 2  เรื่อง รับรองการรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2  
   ประจ าปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที ่14 สิงหาคม พ.ศ.2563 

นายณรงค์  พูนสิน ขอให้ทุกท่านตรวจรายง ศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม  256 3 ว่ามีข้อความใด             
ต้องการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกห รือไม่ .. . .( ไม่มี ).. .ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านผู้ใดเห็นควร               
รับรองรายงานการประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 เมื่อวัน ศุกร์ที่ 14                        
สิงหาคม 2563 หรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  รับรอง  23  เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความเห็นไม่ รับรองรายงานการประชุมสภา    
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 256 3 เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 14                    
สิงหาคม 2563 หรือไม ่ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม - ไม่มี – 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุป วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ .ศ .2563  เมื่อ วัน ศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม  2563                          
   โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 

  รับรอง     23  เสียง 
  ไม่รับรอง     -   เสียง 
  งดออกเสียง  3  เสียง (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ) 

วาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
 - ไม่มี – 

วาระท่ี 4  เรื่อง ท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   - ไม่มี – 

วาระท่ี 5   เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 
         เพื่อพิจารณา 
 5.1 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2563 

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญ นายเกษม  แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2563 

 

นายเกษม.. 
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นายเกษม  แซ่ลี้  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายเกษม  แซ่ลี้  
นายก อบต.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ขอชี้แจงรายละเอียดการ ขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ .ศ.2563  เนื่องจากในปีงบประมาณ พ .ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงได้บรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเพ่ิมข้ึน ท า
ให้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในส านักงานมีไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้อง
ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายใหม่ จ านวน 3 รายการ มีรายละเอียด ดังนี้  
1. ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 3 เครื่อง ,เครื่อง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 3 เครื่อง และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จ านวน 3 ชุด  
2. ขออนุมัติจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 
จ านวน 2 เครื่อง     
3. ขออนุมัติจัดซื้อโต๊ะส าหรับปฏิบัติงาน จ านวน 7 ตัว และจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับนั่งปฏิบัติงานจ านวน 4 ตัว  

โอนลด 
กองการศึกษาฯ 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์การศึกษา 
หน้าที่ 179 ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามส าหรับเด็กประจ าศูนย์เด็กเล็กในสังกัด  
        จ านวน  1,000,000.-  บาท 
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเพ่ือน าไปติดตั้งท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เช่น             

กระดานลื่น , ชุดของเล่นเสริมทักษะ ฯลฯ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์               
ตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น ทั้งนี้ถื อปฏิบัติตามในหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท .0808.2/1989 ลว.22 มิ.ย.52 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)  

 งบประมาณท่ีตั้งไว้       1,000,000.-    บาท 
 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน             257,500.-    บาท 
 งบประมาณที่ขอโอนลดครั้งนี้        189,200.-    บาท 

   งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น                     68,300.-    บาท 

    รวมงบประมาณโอนลดทั้งสิ้น  189,200.- บาท (-หนึ่งแสนแปดหม่ืนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน-) 

 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
 ส านักงานปลัดฯ 
หมวด   ค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
 1. ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  จ านวน  11 , 400 .-  บาท       

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิ การใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 3 ชุดๆละ 3,800.- บาท 

- เป็นไปตาม… 
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-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

  งบประมาณอนุมัติ        -   บาท 
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม       -     บาท 
  โอนเพิ่มงบประมาณครั้งนี้  11,400.-  บาท 
  ยอดเงินงบประมาณหลังโอน  11,400.-  บาท 

 2. ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน        จ านวน  36 , 000 .-  บาท      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 3 ชุดๆ ละ 
12,000.- บาท 

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

  งบประมาณอนุมัติ        -   บาท 
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม       -     บาท 
  โอนเพิ่มงบประมาณครั้งนี้  36,000.-  บาท 
  ยอดเงินงบประมาณหลังโอน  36,000.-  บาท 

หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

3. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับนั่งปฏิบัติงาน         จ านวน  14,000.-  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี ส าหรับนั่งปฏิบัติงาน จ านวน 4 ตัวๆ ละ 3,500.- บาท 

เพ่ือใช้ส าหรับให้เจ้าหน้าที่นั่งปฏิบัติงาน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- ที่นั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ าบุด้วยหนังเทียม 
- มีที่ท้าวแขน 
- ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม 5 แฉก 
- ปรับระดับเก้าอ้ีระบบ Gas Lifting 
- ขนาดตัวเก้าอ้ีกว้างไม่น้อยกว่า 55 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 45 ซม.  
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณรายจ่าย          

ค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามในหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท .
0808.2/1989 ลว.22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(งานบริหารทั่วไป) 

 
 
 

งบประมาณ... 
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  งบประมาณอนุมัติ        -   บาท 
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม       -     บาท 
  โอนเพิ่มงบประมาณครั้งนี้  14,000.-  บาท 
  ยอดเงินงบประมาณหลังโอน  14,000.-  บาท 

 4. ค่าจัดซื้อโต๊ะส าหรับปฏิบัติงาน   จ านวน 32 , 500 .-  บาท       
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมลิ้นชัก 2 ชั้น จ านวน 5 ตัวๆละ 6,500 บาท เพื่อใช้ส าหรับให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 - ขนาดโต๊ะ ไม่น้อยกว่า 120x60x75 เซนติเมตร 
 - ผลิตจากไม้พาร์เคิลบอร์ด เคลือบผิวเมลามีน  
 - โต๊ะ top หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC  
 - มีลิ้นชักล้อเลื่อน 2 ชั้น ชั้นล่างใส่แฟ้มแขวนได้ พร้อมกุญแจล็อกท้ังชุด 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งงบประมาณรายจ่าย               

ค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/1989 ลว 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(งานบริหารทั่วไป) 

  งบประมาณอนุมัติ        -   บาท 
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม       -     บาท 
  โอนเพิ่มงบประมาณครั้งนี้  32,500.-  บาท 
  ยอดเงินงบประมาณหลังโอน  32,500.-  บาท 

 5. ค่าจัดซื้อโต๊ะส าหรับปฏิบัติงาน (หัวหน้าฝ่าย )          จ านวน 19,000 .- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะส าหรับปฏิบัติงาน จ านวน 2 ตัวๆละ 9,500.- บาท เพื่อใช้ส าหรับหัวหน้าฝ่าย 
2 ต าแหน่ง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 - ขนาดโต๊ะ ไม่น้อยกว่า 160x140x75 เซนติเมตร  
 - ผลิตจากไม้พาร์เคิลบอร์ด  
 - เคลือบผิวเมลามีน กันน้ า กันรอยขีดข่วน ทนความร้อน 
 - โต๊ะ top หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge 
 - มีลิ้นชัก 3 ชั้น ชั้นล่างใส่แฟ้มแขวนได้ พร้อมกุญแจล็อกท้ังชุด 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งงบประมาณรายจ่าย              

ค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/1989 ลว 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(งานบริหารทั่วไป) 

  งบประมาณอนุมัติ        -   บาท 
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม       -     บาท 
  โอนเพิ่มงบประมาณครั้งนี้  19,000.-  บาท 
  ยอดเงินงบประมาณหลังโอน  19,000.-  บาท 

ประเภท... 
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ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 6. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 51,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 3 เครื่องๆ ละ 
17,000.-บาท ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน ด้านงานเอกสาร พิมพ์ บันทึก สืบค้นข้อมูลทาง
เว็บไซต์ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 

 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 

1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเม้าส ์
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 

(1920x1080) 
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth  
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล เพ่ื อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

  งบประมาณอนุมัติ        -   บาท 
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม       -     บาท 
  โอนเพิ่มงบประมาณครั้งนี้  51,000.-  บาท 
  ยอดเงินงบประมาณหลังโอน  51,000.-  บาท 

 7. ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   จ านวน  7 , 500 .-  บาท                   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารอ งไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 3 เครื่องๆละ 2,500.-บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี ้

 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 watts) 
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

งบประมาณ... 
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  งบประมาณอนุมัติ        -   บาท 
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม       -     บาท 
  โอนเพิ่มงบประมาณครั้งนี้  7,500.-  บาท 
  ยอดเงินงบประมาณหลังโอน  7,500.-  บาท 

 8. ค่าจัดซือ้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network  แบบท่ี 1  
(28 หน้า/นาท)ี                  จ านวน  17,800.- บาท              
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)ี 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 8,900 บาท เพ่ือทดแทนเครื่องเดิมท่ีช ารุด ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของส านักงาน
ปลัดฯ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได ้
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Netwoek Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

  งบประมาณอนุมัติ        -   บาท 
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม       -     บาท 
  โอนเพิ่มงบประมาณครั้งนี้  17,800.-  บาท 
  ยอดเงินงบประมาณหลังโอน  17,800.-  บาท 

รวมงบประมาณโอนเพิ่มท้ังสิ้น  189,200.- บาท (-หนึ่งแสนแปดหม่ืนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน-) 

นายณรงค์ พูนสิน ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
ประธานสภาฯ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2  
และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่นตามท่ี นายเกษม แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ชี้แจงรายละเอียดมาแล้วนั้น   
มีท่านใดสงสัยหรือซักถามหรือไม่ . 

มติที่ประชุม  -  ไม่มี-  
 

นายณรงค.์.. 
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นายณรงค์ พูนสิน ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม มีสมาชิก ท่าน ใดอนุมัติให้ โอน เงิน งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือด าเนินการตามระเบียบ ต่อไปหรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ 
ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  23  เสียง 

นายณรงค์  พูนสิน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ.2563 ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  .......ไม่มี....... 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุป วาระท่ี 5.1 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 

  อนุมัต ิ   23    เสียง 
  ไม่อนุมัติ   -     เสียง 
  งดออกเสียง  3  เสียง (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, เลขานุการสภาฯ) 

 5.2 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินในกรณีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี 2563 ไว้เบิกจ่ายเงินใน
ปีงบประมาณ 2564  

นายณรงค์  พูนสิน ขอเชิญ นายเกษม  แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด  เรื่องอนุมัติกันเงินในกรณีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี 2563 ไว้เบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2564  

นายเกษม  แซ่ลี ้ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายเกษม  แซ่ลี้ นายก อบต .
นายก อบต.  ขอชี้แจงรายละเอียด เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง มี
โครงกา ร ตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนต าบล บางเสาธง  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ยังไม่ได้ด าเนินกา รจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนต าบล           
บางเสาธง จึงขอพิจารณาอนุมัติกันเงินในกรณี ที่ยังมิได้ ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี 2563 ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  หมวด งบลงทุน 
  ประเภท ค่าครุภัณฑ์อ่ืน 
  ค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง      จ านวน  1,000,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง เช่น อุปกรณ์ลู่เดิน อุปกรณ์เดินอากาศ อุปกรณ์          
แก่งตัว อุปกรณ์บริหารหัวไหล่และอก ฯลฯ พร้อมติดตั้งที่หมู่ 2 หมู่ 17 ในพ้ืนที่ต าบลบางเ สาธง              
เป็นครุภัณฑ์ ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ต้องจ่ายจากเงินรายได้และปรากฏในแผน
สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) 

- เนื่องจาก... 
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  - เนื่องจากการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายฯ ดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนการด าเนินงาน            
ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 2563 จึงมีความจ าเป็นต้องขอกันเงินกรณี ที่ยังมิได้        
ก่อหนี้ผูกพัน 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,000,000.- บาท (-หนึ่งล้านบาทถ้วน-) 

นายณรงค์ พูนสิน ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิก   
ประธานสภาฯ  จ่ายเงินการฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59             
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่ มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  

นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ีนายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต .บางเสาธง ได้ชี้แจงรายละเอียดมาแล้วนั้น         
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมค่รับ 

มติที่ประชุม  -  ไม่มี – 

นายณรงค์ พูนสิน ถ้าไม่มี ตามวาระท่ี 5.2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกันเงินในกรณีรายจ่ายหมวด        
ประธานสภาฯ  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในกรณี ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี 
2563 ไว้เบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ  2564  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติ ให้กันเงินตามระเบียบ ฯ 
ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ   23  เสียง 

นายณรงค์ พูนสิน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่อนุมัติให้กันเงินตามระเบียบฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาฯ  ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม .........ไม่มี........ 

 นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุป ตามวาระที่ 5.2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกันเงินในกรณีรายจ่าย
ประธานสภาฯ  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในกรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี 
   2563 ไว้เบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2564 โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 อนุมัต ิ      23  เสียง 
 ไมอ่นุมัต ิ      -   เสียง  

  งดออกเสียง   3   เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ ,เลขานุการสภาฯ) 

 

 

5.3 เรื่อง... 
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 5.3 เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายในกรณีที่ก่อหนี้ผูกพันและยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2562 และยังไม่ได้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
2563 ไว้เบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2564 

นายณรงค์ พูนสิน ขอเรียนเชิญ นายเกษม แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

นายเกษม  แซ่ลี ้ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายเกษม  แซ่ลี้ นายก อบต. 
นายก อบต.  บางเสาธง จะขอชี้แจง เรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายในกรณีที่ก่อหนี้ผูกพันและ
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2562 และยังไม่ได้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 ไว้เบิกจ่ายเงิน
ในปีงบประมาณ 2564  จากการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  เมื่อสมัยวิสามัญ           
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562 ได้อนุมัติให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2563 แล้ว   
จึงมีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก จึงมคีวามจ าเป็นขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายในกรณีที่ก่อหนี้
ผูกพันและยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2562 และยังไม่ได้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563            
ไว้เบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 

- กรณีทีย่ังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 

  กองช่าง 
  หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     
  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
   1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ อบต.บางเสาธง หมู่ที่ 7  
ต าบลบางเสาธง         จ านวน  6,000,000.-  บาท 
  โดยก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ให้มีความม่ันคงแข็งแรงและพร้อม
ปรับปรุง ภูมิทัศน์ขนาดอาคาร กว้าง 20.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร สูง 2 ชั้น โดยท าการเปลี่ยน
หลังคา ผ้า เพดาน ทาสีตัวอาคาร กั้นผนัง และติดตั้งประตู หน้าต่าง ปูกระเบื้องชั้น 1 พร้อมติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าในอาคารใหม่ตามรูปแบบ อบต .บางเสาธง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)  

 -  กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 

กองช่าง 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 1. โครงการเสริมปากรางระบายน้ าและก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยสี่ศอก (ทดแทน

ของเดิมท่ีช ารุด) หมู่ที่ 1          จ านวน 4,440,000.- บาท 
 
 

โดยท าการ... 
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โดยท าการเสริมปากรางระบายน้ าและก่อสร้างรางระบายน้ า กว้าง 0.30 เมตร         
ลึก 0.50 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ตามรูปแบบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  (งานไฟฟ้าและถนน ) อบต .บางเสาธง  สัญญาจ้างเลขท่ี 25/2563 วันที่ 8 กันยายน 
2563 ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ วันที่ 9 กันยายน 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 มีนาคม 2564  
โดยมี บริษัท ปฐพี 54 จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการ  

 2. โครงการยกระดับผิวจราจรพร้อมการระบายน้ า ซอยสุเหร่าบ้านไร่ หมู่ที่ 2  
                  จ านวน  3,086,000.-  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

71.00 เมตร และกว้าง 3.50 เมตร ยาว 62.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
พร้อมฝังท่อระบายน้ า ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 178.00 เมตร และการระบายน้ ารางวี ตามรูปแบบ 
อบต.บางเสาธง 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเค หะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน ) 
สัญญาจ้างเลขท่ี 16/2563 วันที่ 5 มิถุนายน 2563  ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ วันที่ 6 มิถุนายน 
2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ตุลาคม 2563 โดยมี บริษัท ธีรพลชัย จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการ 

  3. โครงการยกระดับผิวจราจรพร้อมการระบายน้ า ซอยธรรมศิริ 3,5 และ 9  หมู่ที่ 5  
               เป็นเงิน  5,727,327.12.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต ซอย

ธรรมศิริ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 384.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมการระบายน้ ารางยู ซอย
ธรรมศิริ 5 (วาริน) กว้าง 4.50 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมการระบายน้ ารางวี 
และซอยธรรมศิริ 9 กว้าง 2.30 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมการระบายน้ ารางยู 
ตามรูปแบบ อบต .บางเสาธง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและ
ถนน ) สัญญาจ้างเลขที่ 22/2563 วันที่  6 สิงหาคม 2563  ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ วันที่ 7 
สิงหาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 มกราคม 2564 โดยมี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เด่นชัยปากน้ า เป็น
ผู้ด าเนินการ 

 4. โครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจรพร้อมการระบายน้ า สายไทยประกัน 
1/8,1/9,1/10 และซอยเชื่อม หมู่ที่ 15 (งวดที่ 2 – งวดที่ 7)    เป็นเงิน 15,246,046.80.- บาท
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 
6.00 เมตร ความยาวรวม 3,270.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ า ค .ส.ล. Ø 0.60  
เมตร ความยาวไม่น้อยก ว่า 1,012.00 เมตร และการระบายน้ ารางวี ตามรูปแบบ อบต .บางเสาธง           
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน ) สัญญาเลขที่ 9/2563 
วันที่ 30 มีนาคม 2563 ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2563 โดยมี บริษัท เอ-อาเธอร์ แอดวานซ์ จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการ  

 

 

 

 

5. โครงการ... 
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 5. โครงการก่อสร้างยกระดับลานอเนกประสงค์ บริเวณด้านหน้า อบต.บางเสาธง
พร้อมการระบายน้ า หมู่ที่ 7 ต าบลบางเสาธง                     เป็นเงิน  4,398,916.37.- บาท
  โดยก่อสร้างยกระดับลานอเนกประสงค์บริเวณด้านหน้า อบต.บางเสาธงพร้อมการ
ระบายน้ า พื้นผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,640.00 ตารางเมตร 
ตามรูปแบบอบต. บางเสาธง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและ
ถนน) สัญญาเลขที่ 13/2563วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ วันที่ 2 มิถุนายน 
2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยมี บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. อาร์. ซี. คอน
สตรัคชั่น เป็นผู้ด าเนินการ 

  รวมเป็นเงินที่ท้ังสิ้น  38,898,290.29 บาท (-สามสิบแปดล้านแปดแสนเก้าหม่ืน
แปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์-) 

นายณรงค์ พูนสิน ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิก     
ประธานสภาฯ  จ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน 
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยัง มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น           
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้วหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่นหรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้  ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้         
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีและโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับ
อนุมัต ิให้กันเงินไว้ 
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน  เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ีท่านนายเกษม  แซ่ลี้ นายก อบต .บางเสาธง ได้ชี้แจงรายละเอียด       
ประธานสภาฯ          มีสมาชิกฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  

มติที่ประชุม .........ไม่มี........ 

นายณรงค์ พูนสิน ถ้าไม่มี ตามวาระ 5.3 เรื่องการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายในกรณีที่ก่อหนี้
ประธานสภาฯ  ผูกพันและยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2562 และยังไม่ได้เบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ 2563 ไว้เบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2564 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติให้กันเงิน
ตามระเบียบฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครบั 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  23 เสียง 

 

นายณรงค.์.. 
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นายณรงค์ พูนสิน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินตามระเบียบฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ  ยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  .........ไม่มี........ 

นายณรงค์ พูนสิน ผมขอสรุป ในวาระ 5.3 เรื่องการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายในกรณีที่ก่อหนี้
ประธานสภาฯ  ผูกพันและยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2562 และยังไม่ได้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2563 ไว้เบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2564 โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

  เห็นชอบ      23    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง  

  งดออกเสียง   3    เสียง (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
   - ไม่มี – 

นายณรงค์  พูนสิน        ขอเชิญ นายวรวรรธน์ ปานเงิน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง      
ประธานสภาฯ  ได้กล่าวหรือแจ้งเรื่องกับสมาชิกฯ ครับ  

นายวรวรรธน์ ปานเงิน เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายวรวรรธน์ ปานเงิน 
ปลัด อบต.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ด้วยองค์องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเสาธง ได้ส่งโครงการขยะสะสมบุญ เพ่ือผู้พิการ ผู้ยากไร้ เข้าประกวด ปรากฏว่าทาง
ส านักงานปลัดส านัก นายกรัฐมนตรีได้ประกาศผลโครงการดังกล่าวฯ ได้รับรางวัลประเภททั่วไป ได้รางวัล
ละ 1 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้เป็นของกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้รับผิดชอบ  จึงขอให้ทุกท่านร่วมแสดง
ความยินดีด้วยครับ  

มติที่ประชุม  -  ร่วมแสดงความยินดี – 

นายณรงค์ พูนสิน ตามท่ี นายวรวรรธน์ ปานเงิน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง       
ประธานสภาฯ  ได้แจ้งเรื่องโครงการที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  ผมขอเชิญ
เจ้าของโครงการฯ นางสาวสุมนทิพย์ ภิรมย์กิจ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ได้กล่าวเพ่ิมเติมโครงการ
ดังกล่าวฯ ด้วยครับ 

น.ส.สุมนทิพย์ ภิรมย์กิจ   เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสุมนทิพย์ ภิรมย์กิจ   
ผอ.กองสวัสดิการสังคม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มตาม โครงการขยะ
สะสมบุญเพ่ือคนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ เป็นโครงการที่กองสวัสดิการสังคม ได้ด าเนินการมาเป็น
ระยะเวลาที่ต่อเนื่องประมาณ 5-6 ปี ซึ่งโครงการนี้เราได้ด าเนินร่วมกับประชาชนและภาคเอกชน บริษัท
ห้างร้านต่างๆ ร่วมมือกัน จัดท า ตะแกรงขึ้นมาเพ่ือรับบริจาคขยะรี ไซเคิลได้ เช่น ขวด พลาสติก กระดาษ 
โลหะต่างๆ เพื่อจะน าขยะเหล่านี้ไปจ าหน่ายเป็นรายได้และน ารายได้ไปจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ยากไร้ และโครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนและกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลบางเสาธง ภาคเอกชนต่างๆ จึงเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ องค์การบริ หาร              
ส่วนต าบลบางเสาธง จึงส่งโครงการฯดังกล่าว เข้าประกวด เป็นโครงการบริหารจัดการที่ดี  

และมีคณะ... 
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และมีคณะกรรมการมาประเมินที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง จ านวน 2 รอบ โดยรอบแรกเป็น
สถาบันการศึกษาฯ และรอบที่ 2 เป็นคณะกรรมการจากส านักงานปลัด ส านักนายกรัฐมนตรี            
เป็นผู้ประเมิน  และได้มีประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททั่วไป 
รางวัลละ 1 ล้านบาท จึงเป็นเรื่องท่ีน่าภูมิใจและเป็นเรื่องท่ีน่ายินดีกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
เป็นอย่างยิ่ง จึงน าเรียนที่ประชุมสภาฯ ขอบคุณค่ะ 

นายณรงค์  พูนสิน        ตามท่ี  นายวรวรรธน์ ปานเงิน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
ประธานสภาฯ  และนางสาวสุมนทิพย์ ภิรมย์กิจ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม                
แจ้งรายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าว มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือซักถามเรื่องอ่ืนหรือไม่ครับ 

นายอ านวย แสงแจ่ม เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายอ านวย แสงแจ่ม  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 มีเรื่องเดือดร้อนเก่ียวกับคลองเจริญราษฎร ซึ่งเป็น
คลองที่อยู่ท้ายสุดในเขตต าบลบางเสาธง ท าให้เกิดปัญหาเวลามีผักตบชวาที่ไหลผ่านเข้ามา ก็จะไหลผ่าน
คลองต่างๆ เช่น คลองส าโรง คลองบางบ่อ คลองบางเสาธง จนมาถึงคลองเจริญราษฎร ประเด็นปัญหา          
ก็คือ คลองเจริญราษฎร มีสะพานข้ามคลอง เป็นจ านวนมาก ประมาณ 4-5 สะพาน จะประกอบไปด้วย
สะพานที่เป็นส่วนบุคคลและสะพานที่เป็นสาธารณะ เมื่อมีผักตบชวา จ านวนมากไหลผ่านมาแต่ละสะพาน
ท าให้ผักตบชวา ติดสะสมและไม่ไหลผ่านจึงเกิดปัญหาการการสัญจรไป- มา เพราะบางสะพานที่เป็นของ
ส่วนบุคคล เขาก็ด าเนินการไถผักตบชวาออกไปในส่วนของเขา แต่บางสะพานที่เ ป็นส่วนบุคคลเช่นกัน            
ก็ไม่ด าเนินการแก้ไขใดๆ จึงท าให้เกิดปัญหาสะพานหลังๆ ที่เจอผักตบชวาที่ติดค้างต่อเนื่องมาตั้งแต่
สะพานแรกๆ จนต่อเนื่องกันมาถึง สะพานข้ามคลองเจริญราษฎร ที่เป็นสาธารณะ ประกอบด้วยบาง
สะพานเป็นสะพานที่ต่ าท าให้เรือเข้าไปไม่ได้ และเมื่อ ถึงเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง          
ใช้งบประมาณท าการขุดลอกคลอง ก็ท าให้รถแม๊คโครเข้าไปไม่ได้ ท าให้เกิดความยากล าบาก ซึ่งมันเป็น
ปัญหาทีเ่รื้อรังมานาน ผมจึงขอน าเรียนที่ประชุมและผู้บริหารและกองช่าง ช่วยเร่งด าเนินการแก้ไข ปัญหา
ผักตบชวาที่ตกค้างมานานด้วยครับ 

นายณรงค์ พูนสิน ขอเชิญ นายประสิทธิ์ จันทร์เมือง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ   

นายประสิทธิ์ จันทร์เมือง เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายประสิทธิ์ จันทร์เมือง 
ผอ.กองช่าง  ผมขอชี้แจง เนื่องด้วยสะพานข้ามคลองท่ีประชาชนได้ท าการก่อสร้างใช้เป็น
ทางเชื่อมระหว่างถนนสาธารณะฝั่งเทศบาลต าบลบางเสาธงข้ามคลองมายังที่พักอาศัยของตนเอง            
(เป็นสะพานส่วนบุคคล ) เฉพาะฉะนั้นการพิจารณาอนุมัติให้ท าการก่อสร้างและเชื่อมกับทาง
สาธารณประโยชน์ฝั่งเทศบาลต าบล บางเสาธง นั้น  เทศบาล ต าบลบางเสาธงเป็นผู้พิจารณาอนุญาต           
ในส่วนของกองช่างจะด าเนินการ 2 ประเด็น ดังนี้ (1) แก้ปัญหาเรื่องผักตบชวาที่มา กีดขวางแนวช่วง
กลางของสะพาน จะด าเนินการประสานเจ้าของสะพาน เพื่อที่ท าการแก้ไข แนวเสาช่วงกลางให้มีขนาด
กว้างมากและสูงขึ้นเพ่ื อแก้ปัญหาผักตบชวามากีดขวาง (2) จะประสานกรมเจ้าท่า ให้เข้ามาตรวจสอบ
และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ต่อไป 

และผม... 
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และผมขอแจ้งเรื่องโครงการการขุดลอกคลองที่ก าลังด าเนินการอยู่ในขณะนี้ ที่ใช้งบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเสาธง มีดังนี้ คลองบางกระเทียม ,คลองบางกระเทียมล่าง ,คลองลัดบางกระเทียม ,          
คลองอ้อมบางกระเทียม , คลองบางพลี และใช้งบประมาณของ อ าเภอบาเสาธง จ านวน 4 คลอง มีดังนี้ 
โครงการที่ 1 คลองเกษรา และคลองชวดนา หมู่ที่ 3 ,4 ,7 ,11 /โครงการที่ 2 คลองชวดงูเห่า หมูที่ 10 
/โครงการที่  3 คลองชวดตาพุก หมูที่ 9 ,10 และโครงการที่ 4 คลองปากกะพัง หมู่ที่ 13 จึงน าเรียนที่
ประชุมสภาฯ ทราบและได้ช่วยกันตรวจสอบหากพบอุปสรรคใดให้ท่านประสานมา ที่กองช่างเพื่อที่จะได้
ด าเนินการแก้ไขไดค้รับ   

นายณรงค์  พูนสิน        ตามท่ีนายประสิทธิ์ จันทร์เมือง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมหรือไม่ครับ 

มติที่ประชุม  .........ไม่มี........ 

นายณรงค์  พูนสิน        ขอเชิญ นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต.บางเสาธง 
ประธานสภาฯ  ได้กล่าวกับสมาชิกสภาฯครับ 

นายกิตต์ิธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ผมนายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ 
รองปลัด อบต.  โครงการ ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ประสบปัญหาหลาย
โครงการเนื่องจากประกวดราคาไปแล้วไม่มีผู้เข้าแข่งขันก็ต้องยกเลิกและประกาศใหม่หลายครั้งด้วยกัน
กว่าจะได้ผู้รับจ้างเข้าด าเนินงานโครงการต่างๆ และบางโครงการก็ประสบปัญหาโดนผู้รับจ้างทิ้งงานบ้าง 
และก็ยังมีโครงการตกค้างที่ได้ขออนุมัติกันเงินไว้แล้วทั้ งในกรณีก่อหนี้ผูกพันและมิได้ก่อหนี้ผูกพัน             
ในปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ได้มีการด าเนินงานโครงการฯ ได้ค่อนข้าง
เร็วกว่าปีที่ผ่านมาเพราะด้วยปัญหาเศรษฐกิจและ ผลกระทบของโรค COVID-19 ส่วนโครงการที่ตกค้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ได้ติดตามและเร่งรัดด าเนินการแก้ไข จึงขอความกรุณาสมาชิกแจ้ง
ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร ไป- มา ในพ้ืนที่ที่ก าลังด าเนินการก่อสร้างอยู่โปรดใช้ความระมัดระวังและ  
ขับรถให้ช้าลงครับเพื่อความปลอดภัย และถนนบริเวณ บริษัททีโอเอ ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล   
บางเสาธง ได้ผู้รับจ้างเป็นบริษัทเด่นชัย และให้ เจ้าหน้าที่ของกองช่างไปด าเนินการควบคุมดูแลการ
ด าเนินการก่อสร้าง ถนนเส้นนี้ และยังมีปัญหาร้องเรียนเพราะมีบริษัทในบริเวณพ้ืนที่นั้นมีการถมดินและ
ท าให้เศษดินติดรถบรรทุกท าให้พ้ืนถนนเละและประกอบกับเป็นช่วงที่ฝนตกด้วย ในเบื้องต้ นได้แจ้งให้
บริษัทที่ถมที่แล้วให้เขามาด าเนินการแก้ไข ให้ และบริษัทเด่นชัย ได้ด าเนินการมาช่วยปรับพ้ืนที่ ให้ก่อน          
เพ่ือบรรเทาปัญหาการร้องเรียน และ คาดว่าจะด าเนินการเต็มรูปแบบได้สัปดาห์หน้าครับ  และ               
ผมขอเพ่ิมเติมเรื่องคลองเจริญราษฎร เนื่องจาก ว่าต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่า องค์การบริหาร ส่วนต าบล
บางเสาธง ไม่มีอ านาจที่จะ ด าเนินการใดๆได้เต็มรูปแบบ และที่ท าได้คือช่วยประสานทางหน่วยงาน           
ที่เก่ียวข้องให้ครับ ในเรื่องการตัดหญ้าอยากให้ในช่วงนี้มีการตัดหญ้าได้บ่อยขึ้น เพื่อได้ช่วยบรรเทาปัญหา
ได้บ้าง ในส่วนของการยกที่ดินเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ก่อสร้างถนน อยากจะขอความ
กรุณาสมาชิกทุกท่านช่วยชี้แจงประชาชน ให้ไปรังวัดที่ที่ดินให้เรียบร้อย เมื่อเรียบร้อยแล้วทางกรมที่ดิน
จะแจ้งเรื่องมายังองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ทราบ เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาเรื่ องแนวเขตที่ดิน
เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้จะได้เป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดในภายภาคหน้า จึงน าเรียนที่ประชุมครับ 
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