
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2563 
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย (ชั้น 2) 
----------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง ประธานสภา อบต.บางเตย มานพ  เฟ่ืองบางหลวง  
2 นายพูลผล แซ่ซี รองประธานสภา อบต.บางเตย พูลผล  แซ่ซี 
3 นางธนิศา รอดรักวงศ์ไท เลขานุการสภา อบต.บางเตย ธนิศา  รอดรักวงศ์ไท 
4 นายบุญมี น้อยประชา สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 1 บุญมี  น้อยประชา 
5 นายวิม เปรมปรีดิ์ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 2 วิม  เปรมปรีดิ์ 
6 นายเสรี ปิ่นบัวทอง สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 2 เสรี  ปิ่นบัวทอง 
7 นายสุรวุฒ ิ เกติพันธ์ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 3 สุรวุฒิ  เกติพันธ์ 
8 นายสมศักดิ์ สร้อยทอง สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 4 สมศักดิ์  สร้อยทอง 
9 นายอรรถพล พลชัย สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 4 อรรถพล  พลชัย 

10 นายนิคม เจริญลักษณ์ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 5 นิคม  เจริญลักษณ์ 
11 นายฉลอง จันทราภาษ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 6 ฉลอง  จันทราภาษ 
12 นายอุทัย แย้มประชา สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 6 อุทัย  แย้มประชา 
13 นางสาววารุณี แซ่บู๊ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 7 วารุณี  แซ่บู๊ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี – 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1  นายวิทยา ชิวค้า นายก อบต.บางเตย วิทยา  ชิวค้า 
2 นายสุรพัต การะเกตุ รองนายก อบต.บางเตย สุรพัต  การะเกตุ 
3 นายสมพงษ์  เฟ่ืองบางหลวง รองนายก อบต.บางเตย สมพงษ์  เฟ่ืองบางหลวง 
4 นายณัฏฐพล สุขนันทฬส ปลัด อบต.บางเตย ณัฏฐพล  สุขนันทฬส 
5 นางจุฑามณี สืบเสียง หัวหน้าส านักปลัด จุฑามณี  สืบเสียง 
6 นางสาวนันท์ญพัศศ์ เมืองแสน ผู้อ านวยการกองคลัง นันท์ญพัศศ์  เมืองแสน 
7 นางสาววัชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์ ผู้อ านวยการกองช่าง วัชรินทร์ธรณ์  สมบูรณ์พงศ์ 
8 นางพนิดา ประชาชน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ พนิดา  ประชาชน 
9 นางธวัลรัตน์ ชาชาวนา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ธวัลรัตน์  ชาชาวนา 

10 นางสาวปัตติยา อาระหัต หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค ปัตติยา  อาระหัต 
11 นางสาวกัญญา ปรีประชา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ กัญญา  ปรีประชา 
12 นางสาวณัฐกาญจน์   เปี่ยมสิน นิติกรช านาญการ ณัฐกาญจน์  เปี่ยมสิน 
13 นางสาวสวิตตา   ตุ่นอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สวิตตา  ตุ่นอินทร์ 

      

            /ผู้เข้าร่วมประชุม ... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
14 นางสาวศุภิมา จ้อยบ ารุง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศุภิมา  จ้อยบ ารุง 
15  นายกฤษดา สุขสมัย ก านันต าบลบางเตย กฤษดา  สุขสมัย 
16 นายบุญเจิด แสงนิ่ม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 (แทน) บุญเจิด  แสงนิ่ม 
17 นายอภิชาติ  สุขสมัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 อภิชาติ  สุขสมัย 
18 นายอ านาจ     ประสงค์สันติสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 อ านาจ ประสงค์สันติสุข 
19 นายมนตรี การะเวก ที่ปรึกษานายก อบต.บางเตย มนตรี  การะเวก 
20 นางวีนา แก้วอนุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเตย วีนา  แก้วอนุ 
21 นางอรวรรณ     สรรเพชญวิทยา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (แทน) อรวรรณ  สรรเพชญวิทยา 

 

เปิดประชุมเวลา   09.30 นาฬิกา 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ    
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนต าบลบางเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 ประกอบด้วย                                                                                                                         
    1. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2561-2565) ประจ าปี       
    งบประมาณ 2563 2. พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ                             
    พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) และแนะน าตัวข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ    
    กองคลัง ได้แก่ นางสาวนันท์ญพัศศ์ เมืองแสน ย้ายมาจาก อบต.วัดแค อ.นครชัยศรี
ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
    - สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน     
    ต าบลบางเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 ว่ามีข้อความใดผิดพลาดต้อง              
    เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ก่อนที่จะมีการลงมติรับรองรายงาน        
    การประชุมต่อไป ขอเชิญ คุณธนิศา รอดรักวงศ์ไท เลขานุการสภาฯ ด าเนินการต่อไป  
นางธนิศา รอดรักวงศ์ไท  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยครั้งที่ผ่านมา ได้ผ่านการ    
เลขานุการสภาฯ   ตรวจจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่น คือ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว        
    แต่ยังอาจจะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบและ   
    พิจารณาอกีครั้ง 
ที่ประชุม   รับทราบ (และร่วมกันตรวจรายงานการประชุมทีละหน้า) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีก 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีก ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม        
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี     
     2563 เมือ่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
    - เห็นชอบ 13   เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    - งดออกเสียง    - เสียง  ขณะนั้นมีสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม  13  ท่าน 
                                                                                                        /ระเบียบวาระท่ี 3 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอกระทู้ถามหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นแต่งตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ ได้แก่ เรื่องการตรวจ   
    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 ตามเอกสาร         
    การตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ที่แจกให้แล้ว 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
    5.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ (พ.ศ. 2561-2565)        
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี    
    งบประมาณ พ.ศ. 2563 เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงต่อที่ประชุม 
นางสาวสวิตตา ตุ่นอินทร์  กล่าวทักทายต่อที่ประชุมและชี้แจงรายงานผลการติดตามและประเมินผล             
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แผนพัฒนาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
ที่ประชุม   รับทราบ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  5.2 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  ก่อนที่จะพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ขอชี้แจงงบแสดงฐานะทางการเงินประจ าปี  
ปลัด อบต.บางเตย  งบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563          
    สรุปรายรับเป็นเงิน 58,598,313.00 บาท รายจ่าย 53,598,313.00 บาท    
    เท่ากับเรามีรายรับมากกว่ารายจ่าย 4,545,551.75 ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านๆ มาเรา    
    มีเงินที่ตกเป็นเงินสะสมประมาณ 10-20 กว่าล้าน ปีงบประมาณที่ผ่านมาท า    
    โครงการตามข้อบัญญัติฯ ไปเพียง 1 โครงการ ส่วนที่เหลือเป็นการจ่ายขาด            
    ซึ่งเท่ากับเราเอาเงินเก่ามาใช้ แสดงให้เห็นถึงวิกฤตทางการเงินรายได้เราหายไปจาก   
    การเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
    ส าหรับการจ่ายขาดเงินสะสม อบต.บางเตย ยังมีเงินสะสมให้ด าเนินการได้ตามแบบ    
    รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ซึ่ง อบต.บางเตย         
    มีเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสม        
    ที่ต้องฝากฯ แล้ว จ านวน 58,515,677.70 บาท ซึ่งหลังจากหักส ารองค่าใช้จ่ายต่างๆ       
    คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ 25,440,254.16 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)   
    ส าหรั บครั้ งนี้ จะขอสภาจ่ า ยขาดเงิ นสะสมจ านวน 1 ,600 ,000 บาท                    
    จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 
    1. โครงการเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ าคลองสาธารณะในพ้ืนที่หมู่ที่  1           
    (คลองหมอคงและคลองสามบาทโดยใช้เครื่องจักร) จ านวน 100,000 บาท 
    2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บางเตยซอย 8 (ต่อโครงการเดิมบริเวณท่ีนายสุนทร     
    เทียมทัดไปทางสะพานเชื่อมถนนบางเตยซอย 7) หมู่ที่ 2 จ านวน 500,000 บาท 
    3. โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวและขยายลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วมใน    
    พ้ืนที่หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 2 จ านวน 500,000 บาท 
    4. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ถนนเทิดพระเกียรติซอย 4 (บริเวณประตูระบายน้ า    
    คลองภานุ) หมู่ที่ 4 จ านวน 500,000 บาท 
           /ทุกโครงการมี ...  
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นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  ทุกโครงการมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง      
    ประชาชน ส าหรับโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวและขยายลูกข่ายฯ เนื่องจาก    
    ช่วงนี้ก าลังจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับ อบจ. จ าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์              
    ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ทราบข่าวสาร รวมถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับที่               
    จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย ส่วนโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ถนนเทิดพระเกียรติ            
    ซอย 4 หมู่ที่ 4 ขอให้สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
นายอรรถพล พลชัย  กล่าวทักทายที่ประชุมพร้อมชี้แจงดั งนี้  โครงการของหมู่  4 เขื่อน คสล.                     
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  ถนนเทิดพระเกียรติซอย 4 บริเวณประตูระบายน้ าคลองภานุ สืบเนื่องจากวิกฤต         
    น้ าล้นตลิ่งในช่วงวันที่ 18-19 ตุลาคม เดิมประตูระบายน้ าคลองภานุได้รับการ       
    ก่อสร้างโดยชลประทานจังหวัดนครปฐม ซึ่งด าเนินการเสร็จสิ้นไป 2 ปีแล้ว         
    โครงการนี้มีข้อบกพร่องในส่วนของคันกั้นน้ าที่เสริมคันไว้ในระดับที่ไม่พ้นน้ า ในช่วง    
    วิกฤตจะท าให้น้ าล้นตลิ่งเข้าทางด้านข้างของประตูระบายน้ าระยะทางประมาณ   
    200 เมตร แต่จุดที่จะเข้าด าเนินการจ่ายขาดจะท าระยะทาง 22 เมตรไปก่อน       
    ซึ่งเป็นจุดที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและมีความจ าเป็นมากกว่า เนื่ องจากพอถึง        
    ฤดูน้ าหลากช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนทุกปีก็จะเกิดปัญหาน้ าล้นในลักษณะนี้    
    ในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 ตลอด ในส่วนของหมู่อ่ืนก็บริเวณที่ดินของนายสมาน ขุนทรง ที่มี   
    ปัญหาเรื่องน้ าข้ามถนน ส่วนหมู่ที่ 1 และ 2 ฝั่งที่ติดแม่น้ าถ้ามีน้ าล้นข้ามถนนเส้น     
    หน้าที่ท าการ อบต.บางเตย ก็ถือว่าวิกฤต ในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องขอขอบคุณท่าน     
    นายกฯ ที่ให้ความช่วยเหลือด้วยความรวดเร็ว ทั้งการสนับสนุนกระสอบทรายและ   
    ทราย ท าให้วิกฤตคลี่คลายได้อย่างรวดเร็วบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้     
    เป็นอย่างด ีที่กล่าวมาเพ่ือแสดงเหตุผลว่าท าไมต้องก่อสร้างเขื่อน คสล.ดังกล่าว 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  สรุปโครงการที่เสนอขอให้สภาฯ พิจารณาจ่ายขาดครั้งนี้จ านวน 4 โครงการ                      
    เป็นงบประมาณ 1,600,000 บาท ซึ่งอยู่ในขอบข่ายที่สามารถจ่ายขาดเงินสะสม    
    ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน         
    การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
    ข้อ 87 ทุกสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับ   
    รายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี  เพ่ือเป็น               
    ทุนส ารองเงินสะสม  
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
    (1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม        
    ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
    (2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ   
    สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วน   
    ท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไข   
    ข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุม้ติจากสภาท้องถิ่น 
    ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุม้ติจากสภา    
    ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 
 
              /(1) ให้กระท าได้เฉพาะ ... 
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นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ  
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ          
    ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ   
    ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
    (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ  
    ประเภทตามระเบียบแล้ว 
    (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ   
    กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ    
    บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
    (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง             
    ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หาก          
    ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
     ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ     
    การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  
    (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) อบต.บางเตยได้ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ    
    กระทรวงมหาดไทยก าหนดดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณา 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอะไรหรือไม่ 
นายวิม เปรมปรีดิ์  กล่าวทักทายที่ประชุม และขอให้เพ่ิมโครงการถนนบางเตยซอย 3 เนื่องจากถนน         
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2  มีตะเข็บรอยต่อผิวจราจรไม่เรียบอาจก่อให้เกิดอันตราย เสนอให้ขยายเต็มพ้ืนที่ 
น.ส.วัชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์ ถนนบางเตยซอย 3 หมู่ที่ 2 สามารถใช้งบบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ 
ผู้อ านวยการกองช่าง  สิ่งก่อสร้างได้ แต่ขอเวลาให้กองช่างด าเนินการส ารวจและประมาณราคาก่อน 
นายวิทยา ชิวค้า   การด าเนินการน่าจะไม่ทันรอบนี้ ให้กองช่างด าเนินการส ารวจและประมาณราคา    
นายก อบต.บางเตย  เพ่ือเสนอในการประชุมครั้งหน้า อาจมีการเปิดประชุมวิสามัญถ้าด าเนินการได ้
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี   
    ขอมติที่ประชุมพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) 
ที่ประชุม   มีมติพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีฯ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) ดังนี้ 
    - เห็นชอบ 13  เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
    - งดออกเสียง   -   เสียง    ขณะนั้นมีสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม  13  ท่าน 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 
    6.1 โครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติประจ าปี 2562-2563 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  ตามเอกสารหมายเหตุประกอบงบฐานะการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 63 
      แสดงโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติประจ าปี 2562-2563 ทั้งหมด          
    ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ได้ กล่าวไปแล้ว คือต้องด าเนินการก่อหนี้    
    ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป ดูตามเอกสารตั้งแต่หน้าแรก  
    โครงการจ่ายขาดฯ ปี 2563 ปัจจุบันเราด าเนินการไปเพียง 4 โครงการ เหลืออีก   
    ทั้งหมด 16 โครงการ อีกอย่างคือช่างผึ้ง หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค             
    จะย้ายประมาณเดือนธันวาคม-มกราคม เราก็จะเหลือผู้อ านวยการกองช่างคนเดียว  
     ต่อไปก็อาจจะค่อยๆ ด าเนินการครั้งละ 1-2 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) 
                / 6.2 เลือกตั้งท้องถิ่น ... 
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นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  6.2 เลือกตั้งท้องถิ่นระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
    ตามที่ทราบกันว่ามีก าหนดการเลือก อบจ. และขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว ให้นิติกร  
    แจ้งให้ทราบว่ามีผู้สมัครกี่คน เราในฐานะข้าราชการประจ า และข้าราชการการเมือง     
    สามารถช่วยหาเสียงได้หรือไม่ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
นางสาวณัฐกาญจน์ เปี่ยมสิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ ส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นมีก าหนดเลือกตั้งนายก อบจ. 
นิติการช านาญการ  และสมาชิกสภา อบจ. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ส าหรับจังหวัดนครปฐมมี    
    ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ. จ านวน 6 คน อ าเภอสามพรานมีทั้งหมด 7 เขต
    เลือกตั้ง ต าบลบางเตยอยู่ในเขต 6 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบจ. จ านวน
     5 คน ไปใช้สิทธิในวันที่ 20 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 นาฬิกา ในส่วน
    ที่เก่ียวข้องกับเรามากที่สุดในฐานะที่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้น าชุมชน ข้าราชการ       
    ก็จะมีข้อห้ามตามมติที่ประชุม กกต. ดังนี้  ห้ามข้าราชการการเมือง สส. สว.                                   
    ข้าราชการอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐห้ามช่วยผู้สมัครหาเสียง ให้วางตัวเป็นกลาง          
    มิเช่นนั้นจะเป็นการท าความผิด พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร    
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2562มาตรา 34 มีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ให้ระวังการใช้สื่อ      
    โซเชียลในการกดไลน์ กดแชร์ ซึ่งถือเป็นการช่วยหาเสียง ถ้ากดแชร์ถือเป็นการช่วย    
    หาเสียง มีความผิด ส่วนการกดไลน์ถือว่า เป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสมหากมี          
    การร้องเรียนก็จะถือว่าเป็นความผิดได้ 
นายวิทยา  ชิวค้า   6.3 เตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
    จากการที่ ได้ ร่ วมประชุมกับอ า เภอสามพรานในการเตรียมการรับ เสด็ จ             
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนนายร้อย  
    ต ารวจสามพราน อบต.บางเตย ได้รับมอบหมายให้ดูแลความสะอาดเรียบร้อย    
     เส้นทางเสด็จถนนบรมราชชนนีในเขตรับผิดชอบ และส่งตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วม   
    รับเสด็จจ านวน 20 คน มอบหมายให้หัวหน้าส านักฯ รับผิดชอบในส่วนนี้ 
นางวีนา แก้วอนุ   6.4 รายงานการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านบางเตย 
ผู้อ านวยการ รร.บ้านบางเตย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ โรงเรียนบ้านบางเตย ก าหนดปิดภาคเรียน ซึ่งวันที่ 13     
    พฤศจิกายน เป็นวันสุดท้ายของภาคเรียน ขณะนี้ก็มีการแข่งขันกีฬาของนักเรียน     
    ก่อนปิดเรียน เปิดภาคเรียนที่  2 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ในช่วงที่ผ่านมา                   
    ก็ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย และท่านนายกฯ ที่ดูแลในเรื่อง     
    อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และน้ าประปา ให้เด็กได้ทานอย่างสมบูรณ์             
    ปิดเทอมนี้นักเรียนได้รับนมกล่องที่ อบต.บางเตย สนับสนุนเรียบร้อยแล้ว เมื่อ           
    เปิดเทอมก็คงต้องท าโครงการเพ่ือของบประมาณต่อเนื่องเหมือนเดิม โรงเรียน        
    มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรเนื่องจากจ านวนเด็กนักเรียนลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่   
    ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ท าให้เด็กนักเรียนลดลงจากเดิม 230 คน เหลือ  
     208 คน จึงโดนปรับเกลี่ยบุคลากรไป 2 ท่าน และมี 1 ท่านที่เกี่ยวข้องกับการเงิน   
    ของโรงเรียนที่ต้องประสานกับ อบต.บางเตย คือนายด ารงศักดิ์ จันทร์เกิด หมายเลข 
    โทรศัพ์ 093-7569887 และทางโรงเรียนได้ท าหนังสือทวงถามเงินสนับสนุน   
    โครงการพัฒนาคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน ซี่งปกติจะได้รับการสนับสนุน          
    งบประมาณในช่วงเดือนตุลาคม ตอนนี้เรายังไม่ได้รับการสนับสนุน ขออนุญาตให้   
    ทาง อบต. ติดตามเรื่องให้ด้วย ขอบคุณค่ะ 
 
               /นายกฤษดา สุขสมัย ... 
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นายกฤษดา  สุขสมัย  ส าหรับเรื่องเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในส่วนของปกครอง        
ก านันต าบลบางเตย  ท้องที่ กับ อบต.บางเตย ได้รับมอบหมายจ านวนผู้เข้ารับเสด็จคนละส่วนกัน        
    การแต่งกายไม่ได้บังคับรูปแบบและสี แต่งกายสุภาพยกเว้นสีด า  
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่         
    เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และขอปิดการประชุมสภาฯ ขอบคุณครับ 
ปิดประชุมเวลา   11.45 นาฬิกา 
 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นางธนิศา  รอดรักวงศ์ไท) 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการตรวจเรียบร้อยแล้ว 
 
 
ลงชื่อ 
  (นายบุญมี  น้อยประชา) 
      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
ลงชื่อ 
  (นางสาววารุณี  แซ่บู๊) 
          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
ลงชื่อ 
  (นายอรรถพล  พลชัย) 
     เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย สมัย    สามัญ   สมัยที่       1/2564      .     
 วันที่       2        เดือน     กุมภาพันธ์    พ.ศ.     2564     . 
 
 
  ลงชื่อ      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                 (นายมานพ  เฟ่ืองบางหลวง) 


