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ผูเขารวมประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางสาวพัชรา  สังขสวัสดิ์ ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายฯ พัชรา  สังขสวัสดิ์  
2 นายนัตติพงษ  ไชยสาคร จางเหมาทั่วไป นัตติพงษ  ไชยสาคร  

 

เริ่มประชุม  เวลา   10.00 น.  
   เมื่อที่ประชุมครบองคประชุมแลว  นายบุญชวย  พันธุกลวยไม ประธานสภาฯ ไดทําหนาที ่
   เปนประธานฯ ในการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง ที่ประธาน แจงใหที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม                     1.นายปญญา     เหมือนสกุล          ลา      
                                2.นายชัยรัชต      ทองทา             ลา 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
ที่ประชุม  ไดตรวจสําเนาเอกสารการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง                        
   สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 และไดมีมติรับรองรายงาน       
   การประชุมดวยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทูถาม 
 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหม 
   5.1 การพิจารณาขอถายโอนกิจการประปาหมูบานใหกับองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
   จํานวน 3 หมูบาน ดังนี้ หมูที่ 1 ต.ทางกลาง หมูที ่4 ต.ทางกลาง และหมูที่ 4 ต.เสาธง 
ประธานฯ  ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของ 
เลขานุการฯ  ผมขอชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวของโดยอางถึงหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อ  
   จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ.) 0405.2/020147           
   ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
   จัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ   
   จัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ตามหนังสือที่อางถึง กระทรวงมหาดไทย แจงวา 
   ตามทีพ่ระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารจัดพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ 
   กฎกระทรวง รวมทั้งระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจางและการบริหารพัสดุ     
   พ.ศ.2560 มีผลใชบังคับ ซึ่งในพระราชบัญญัติฯ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   (อปท.) เปนหนวยงานของรัฐที่จะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติฯ เชนเดียวกับสวน 
   ราชการอื่น  ซึ่งผลของการใชบังคับกฎหมายสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อ     
   จัดจางและการบริหารพสัดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในหลายประเด็น ดังนี้  
    1.ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 4 (3) กําหนดใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ   
   ของราชการทองถิ่น หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการ
   บริหารสวนตําบล ซึ่งเปนผูมีอํานาจสูงสุดขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
   บริหารสวนตําบลตามลําดับ ดังนั้น กรณีที่มีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แก อปท. หรือใหสิทธิ
   อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุ จึงเปนอํานาจของหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
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   อยางไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แก อปท. หรือให 
   สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุ  กรณีที่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันจะ 
   สงผลตอการใชจายงบประมาณของอปท. ดวย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อปท.  
   เปนอํานาจของสภาทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองกําหนดใหสภาทองถิ่น 
   มีอํานาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องดังกลาว 
    ฉะนั้นการสงมอบพัสดุในครั้งนี้จึงเปนอํานาจของสภาทองถิ่นในการพิจารณาให 
   ความเห็นชอบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   5.1.1 การพิจารณาขอถายโอนกิจการประปาหมูบาน หมูที่ ๔ ต.เสาธง  
ประธานฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวของ 
นายประภาส   ดวยคณะกรรมการประปาหมูที่  4 ต.เสาธง  ไดมีการประชาคมผูใชน้ําประปา                    
   ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอโอนระบบประปาใหกับองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
   เนื่องจากประปาหมูบาน หมูที่ 4 ต.เสาธง ซัมเมิรสดูดน้ําชํารุด  ประกอบกับบอมีสภาพ 
   เกาทรุดโทรม  มีทรายปนเปอนจํานวนมากไมสามารถดูดน้ําขึ้นมาใชไดประกอบกับที่ผานมา    
   มีการจัดเก็บคาน้ําประปา  จํานวน 102 ครัวเรือนในทุกเดือนมีรายจายเปนคาไฟและ           
   คาซอมแซมเฉลี่ยเหลือรายไดคงเหลือ 2,000 – 3,000 บาท แตที่ผานมามีการซอมแซม
   มาแลวหลายครั้ง สงผลใหเงินคงเหลือไมเพียงพอตอการซอมแซมใหญ เชน ซัมเมิรส   
   ดูดน้ํา  ประธานคณะกรรมการประปาหมูบานและผูใชน้ําหมูที่ 4 ต.เสาธง จึงมีความ 
   ประสงคขอโอนระบบประปาให เปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลเสาธง              
   เพื่อดําเนินการเปนไปตามระเบียบของทางราชการตอไป 

ประธานฯ  เมื่อที่ทราบรายละเอียดแลว จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ  พิจารณาขอความเห็นชอบรับมอบ
   กิจการประปาหมูบาน หมูที่ 4 ต.เสาธง 
ที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบการรับมอบกิจการประปาหมูบาน หมูที่ 4 ต.เสาธง ใหเปนทรัพยสินของ 
   อบต.เสาธง  ดวยคะแนนเสียง 11 เสียง 1 เสียง        

 

   5.1.2  การพิจารณาขอถายโอนกิจการประปาหมูบาน หมูที่ 1 ต.ทางกลาง                  
ประธานฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา ฯ ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวของ 
นายวิเชียร   ดวยคณะกรรมการประปาหมูที่ 1 ต.ทางกลาง ไดมีการประชาคมผูใชน้ําประปา                  
   ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอโอนระบบประปาใหกับองคการบริหารสวนตําบลเสาธง
   เนื่องจากประปาหมูบาน หมูที่ ๑ ต.ทางกลาง  มีอายุการใชงานมานานแลว  ประกอบ 
   กับที่ ผ านมาระบบประปาชํ ารุดตองมีการซอมแซมระบบประปามาแลวหลายครั้ ง             
   คณะกรรมการหมูบานรวมกับผูใชน้ํา หมูที่ 1 ตําบลทางกลาง  ขอเสนอใหโอนระบบประปาให
   เปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลเสาธง  เพื่อแกไขปญหากรณีที่อาจจะเกิดขึ้นใน
   อนาคต หากระบบประปาจะตองมีการซอมแซมใหญ ใช งบประมาณจํ านวนมาก              
   คณะกรรมการฯ จะไดสามารถเสนอโครงการซอมแซมเพื่อของบประมาณจาก  อ บ ต . เ ส า ธ ง    
   มาซอมแซมไดอยางรวดเร็วเทาทนัความตองการของประชาชนในพื้นที่ตอไป       
ประธานฯ  เมื่อที่ทราบรายละเอียดแลว จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ  พิจารณาขอความเห็นชอบรับมอบ
   กิจการประปาหมูบาน หมูที่ 1 ต.ทางกลาง  
ที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบการรับมอบกิจการประปาหมูบาน หมูที่ 1 ต.ทางกลาง  ใหเปนทรัพยสินของ 
   อบต.เสาธง  ดวยคะแนนเสียง 11 เสียง 1 เสียง        
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   5.1.3  การพิจารณาขอถายโอนกิจการประปาหมูบาน หมูที่ 4 ต.ทางกลาง                  
ประธานฯ  ขอเชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวของ 
เลขานุการฯ   ดวยคณะกรรมการประปาหมูที่ 4 ต.ทางกลาง  ไดมีการประชาคมผูใชน้ําประปา                  
   ในวันที่  15  มนีาคม 2564 เรื่อง ขอโอนระบบประปาใหกับองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
   เนื่องจากประปาหมูบาน หมูที่ ๔  ตําบลทางกลาง  มีอายุการใชงานมานานแลว  ประกอบ
   กับที่ผานมาระบบประปาชํารุดตองมีการซอมแซมระบบประปามาแลวหลายครั้ง  เชน   
   ซอมแซมซัมเมิรสดูดน้ํา  ซึ่งที่ผานมาจากการจัดเก็บคาน้ําประปาหมูบาน  จํานวน 140  
   ครัวเรือน ในทุกเดือน  หักคาใชจายตางๆ เชน คาไฟ, คาซอมแซม คาตอบแทนผูจดและ   
   จัดเก็บคาน้ํา  ทําใหคงเหลือเงิน  ๓,000 – ๔,000 บาท  โดยเฉลี่ยตอเดือน  แตที่ผานมา             
   มีการซอมแซมมาแลวหลายครั้ง  ทําให เงินสะสมคงเหลือไมพอสําหรับการซอมใหญ            
   ในสาระสําคัญของระบบประปา  จึงขอนําเรื่องดังกลาวมาหารือผูใชน้ําหมูที่ ๔ ต.ทางกลาง    
   คณะกรรมการประปาหมูบานและผูใชน้ําหมูที่ 4 ต.ทางกลาง  มีมติขอเสนอใหมีการโอนระบบ
   ประปาใหเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลเสาธง   เพื่อแกไขปญหากรณีที่อาจจะ
   เกิดขึ้นในอนาคต หากระบบประปาจะตองมีการซอมแซมใหญใชงบประมาณจํานวนมาก  
   คณะกรรมการฯจะไดสามารถเสนอโครงการซอมแซมเพื่อของบประมาณจากองคการบริหาร
   สวนตําบลเสาธงมาซอมแซมไดอยางรวดเร็วเทาทัน ความตองการของประชาชนในพื้นที่ตอไป                                                                                                
ประธานฯ  เมื่อที่ทราบรายละเอียดแลว จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ  พิจารณาขอความเห็นชอบรับมอบ
   กิจการประปาหมูบาน หมูที่ 4 ต.ทางกลาง 
ที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบการรับมอบกิจการประปาหมูบาน หมูที่ 4 ต.ทางกลาง 
   ดวยคะแนนเสียง 11 เสียง 1 เสียง        
                       

                     5.2 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายป  งบประมาณ พ.ศ.2564 
   หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 1 รายการ 
ประธานฯ  ขอใหเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของ  
เลขานุการฯ  อางระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย          
   ในงบลงทุน ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง        
   ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  
   เดิม โตะพับอเนกประสงคแบบพับครึ่ง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับอเนกประสงคขนาด 5 ฟุต 
        แบบพับครึ่งไดสําหรับไวใชปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเสาธง จําวน 30 ตัว   
     งบประมาณ 60,000 บาท 
   ใหม โตะพับอเนกประสงคแบบพับครึ่ง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับอเนกประสงคขนาด 6 ฟุต 
        แบบพับครึ่งไดสําหรับไวใชปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเสาธง จําวน 30 ตัว 
        งบประมาณ 60,000 บาท 
ประธานฯ  ขอใหสมาชิกสภาพิจารณาการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายป   
   งบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 1 รายการ 
   ขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2564            
   หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 1 รายการ  
   อนุมัติ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
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