
                                                                                                                              

 

บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.2562 

 วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2562  

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 

****************** 

ผูมาประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายบุญชวย   พันธุกลวยไม ประธานสภาฯ บุญชวย   พันธุกลวยไม  

2 นายวสันต      อินทรจันทร รองประธานสภาฯ วสันต    อินทรจันทร  

3 นายอารมณ     พ่ึงตระกูล สมาชิกสภาฯ อารมณ   พ่ึงตระกูล                                    

4 นายชัยรัชต      ทองทา สมาชิกสภาฯ ชัยรัชต  ทองทา  

5 นายปญญา   เหมือนสกุล      สมาชิกสภาฯ ปญญา   เหมือนสกุล       

6 นายจันทรแรม  เจริญผล สมาชิกสภาฯ จันทรแรม   เจริญผล  

7 นายณรงค       คํารื่น สมาชิกสภาฯ ณรงค     คํารื่น  

8 นายประภาส   ทองไพบูลย สมาชิกสภาฯ ประภาส   ทองไพบูลย  

9 นายหาร       รวมสันเท๊ียะ สมาชิกสภาฯ หาร    รวมสันเท๊ียะ  

10 นายวิเชียร      สังขสวัสดิ ์ สมาชิกสภาฯ วิเชียร   สังขสวสัดิ์  

11 นางประเชิญ    ผดุงวาส สมาชิกสภาฯ ประเชิญ    ผดุงวาส  

12 นายพนา       เปยมบุญ สมาชิกสภาฯ พนา     เปยมบุญ  

13 นางลั่นทม      แชมพักตร สมาชิกสภาฯ ลั่นทม  แชมพักตร  

14 นางสาวชลอ  เฉลิมทอง สมาชิกสภาฯ ชลอ  เฉลิมทอง  

13 นายจํานงค   เนื่องภิรมย สมาชิกสภาฯ จํานงค   เนื่องภิรมย  

15 นายสมประสงค  นาคนาคา เลขานุการสภาฯ สมประสงค  นาคนาคา  

 
 

ผูไมมาประชุม 

 - ไมมี 
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ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายมานะ    สมภาค ผอ.กองชาง มานะ    สมภาค  

4 นางสาวพัชรา   สังขสวัสดิ์ ผูชวยนักวิเคราะหฯ พัชรา  สังขสวัสดิ์  

5 นายนัตติพงษ   ไชยสาคร จางเหมา นัตติพงษ   ไชยสาคร  
 

เริ่มประชุม  เวลา   10.00  น.  

เม่ือท่ีประชุมครบองคประชุมแลว  นายบุญชวย  พันธุกลวยไม ประธานสภาฯ ไดทําหนาท่ี 

เปนประธานฯ ในการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ท่ีประธาน แจงใหท่ีประชุมทราบ 

 - ไมมี  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

ท่ีประชุม ไดตรวจสําเนาเอกสารการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง                        

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และไดมีมติ 

รับรองรายงานการประชุมดวยคะแนนเสียง 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทูถาม 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม 

   5.1 การพิจารณารางขอบัญญัต ิเรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบา ประจําป 2562 

ประธานฯ   ด ว ยนายกองค การบริ หารส วนตํ าบล เสาธ ง  ได เ สนอญัตติ ร า งข อบัญญัต ิ               

   เรื่อง  การควบคุมโรคพิษสุนัขบา ประจําป 2562 ใหสมาชิกสภา ฯ ไดพิจารณาขอให

เลขานุการ   สภาฯ ไดชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของใหทราบ และขอเชิญนายกไดชี้แจงรายละเอียดครับ 

เลขานุการฯ  อางถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบัญญัติการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 

   หมวด 3 ญัตติ ขอ 37 ถึงขอ 53 ใหกับสมาชิกสภา ฯ ไดรับทราบ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

นายกฯ    ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบา ประจําป 2562 

   ตามสําเนารางขอบัญญัติฯ ท่ีแจกจายใหกับทุกทานไดศึกษารายละเอียดและขออนุมัติตอ 

   ท่ีประชุมสภาฯ ขอใหพิจารณารางขอบัญญัตินี้ สามวาระรวดเดียวตามขอ 45 

ประธานฯ   ขออนุมัติท่ีประชุม ถาสมาชิกทานใดเห็นสมควรพิจารณาสามวาระรวดเดียว 

   ขอใหยกมือข้ึน 
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ท่ีประชุม   พิจารณาสามวาระรวดเดียว ดวยคะแนนเสียง 14 งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานฯ   เม่ือท่ีประชุมอนุมัติพิจารณารางขอบัญญัตินี้สามวาระรวดเดียว ผมขอดําเนินการตาม

   วาระดังนี้  

   วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ 

    ผมขอใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเสาธง ไดชี้แจงหลักการและเหตุผลของราง

   ขอบัญญัตินี้ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ใหท่ีประชุมสภาฯ ไดพิจารณาและลงมติวาจะรับหลักการ

   แหงรางขอบัญญัติเรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบา ประจําป 2562 หรือไม  

นายก ฯ    ผมขอเสนอหลักการและเหตุผล  รายละเอียดรางขอบัญญัติ เรื่องการควบคุม          

   โรคพิษ สุนัขบา ประจําป 2562 ดังนี้ 

    หลักการ 

    ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข เพิ่มเติมถึง 

   ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจตามขอบัญญัติ โดยไมขัดหรือ

   แยงตอกฎหมาย เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลรวมถึงเพื่อปรับปรุง

   ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเสาธง ที่ไดดําเนินการไปแลวใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพ

   ของสังคมปจจุบัน                                                                                                                              

              เหตุผล 

    เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลเสาธงไดกําหนดการควบคุมโรคพิษสุนัขบา เพื่อควบคุม

   สัตวใหมีการดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันการเกิดโรคพิษสุนัขบา ใหมีการปฏิบัติถูกตองเปนระเบียบ

   เรียบรอยซึ่งทําใหองคการบริหารสวนตําบลเสาธง สามารถควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบาจากสัตวใน

   เขตองคการบริหารสวนตําบลเสาธง เพื่อความปลอดภัยจากการเปนโรคพิษสุนัขบาของประชาชน  

   ตําบลเสาธง จึงตราขอบัญญัตินี้ 
 

  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเสาธง เร่ือง  การควบคุมโรคพิษสุนัขบา  พ.ศ. 2562 

   โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตาํบลเสาธง วาดวยการควบคุมโรคพิษสนุัขบา 

   ข้ึนบังคับใชในเขตองคการบริหารสวนตาํบลเสาธง 

    โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 67 (3) และมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภา

   ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภา

   ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 องคการบริหารสวนตําบลเสาธง  

   โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธงและนายอําเภอบางปะหัน จึงตรา

   ขอบัญญัติข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

   ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเสาธง เร่ือง การควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

   พ.ศ. 2562 

   ขอ 2 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเสาธง นบัแตวันที่ประกาศไวโดย 

   เปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเสาธงแลวเจ็ดวัน 

   ขอ 3 ในขอบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกสุนัขของทางราชการ 

   ขอ 4 ในขอบัญญัตินี ้

   “สัตวควบคุม” หมายความวา สุนัข หรือสัตวอ่ืนที่กําหนดในกฎกระทรวง 

   “เจาของ” หมายความวา ผูครอบครองสัตวควบคุมหรือ ผูใหอาหารเปนประจําดวย 
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   “วัคซีน” หมายความวา วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาสําหรับสัตว 

         “เคร่ืองหมายประจําสัตว” หมายความวา ปายที่แสดงวาสัตวนั้นไดรับการฉีดวัคซีน 

   “อาการของโรคพิษสุนัขบา” หมายความวา ในกรณีที่สุนัขมีอาการดุรายวิ่งเพนพาน กัดสิ่งกีดขวาง  

   ชอบซุกซอนในที่มืด ปากอา ลิ้นหอย น้ําลายไหล ตัวแข็ง ขาหลังออนเพลียเดินโซเซ หรือสัตวอ่ืนที่มี

   อาการดังกลาว                          

   “การปลอย” หมายความวา การสละการครอบครองสัตวควบคุม หรือปลอยใหอยูนอกสถานที่เลี้ยง

   โดยปราศจากการควบคุม 

   “ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว” หมายความวา ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ตามกฎหมายวาดวย

   การบําบัดโรคสัตว 

   “สถานที่เลี้ยง” หมายความวา กรง ที่ขัง หรือที่เลี้ยงอ่ืนที่มีการควบคุมของเจาของสัตว 

   “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางมิใชเปนของเอกชนและประชาชนสามารถใช

   ประโยชนหรือสัญจรได 

    “สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และใหหมายรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเปนสิ่ง

   โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

    “สุนัขควบคุมพิเศษ” หมายความวา 

(1) สุนัขสายพันธุที่ดุราย เชน พิทบูลเทอรเรียร สแตฟเฟรดเซอร บูลเทอรเรียร ร็อตไวเลอร  

     และฟลาบราเซิลเรียโร เปนตน 

(2) สุนัขที่มีประวัติทํารายคน หรือพยายามทํารายคน 

(3) สุนัขที่มีพฤติกรรมไลทํารายคนหรือสัตวโดยปราศจากการยั่วยุ 

   “สัตวแพทย” หมายความวา  สัตวแพทยของกรมปศุสัตวหรือผูมีวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชา 

  สัตวแพทย  ปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 

   “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 

   “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ 

  กระทรวงมหาดไทยใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

   “ผูไดรับแตงตัง้จากเจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ซึง่

  ไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินใหปฏิบัติการตามพระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขต

  อํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเสาธง 

   ขอ 5 เจาของสัตวควบคุม และสุนัขควบคุมพิเศษตองจัดการใหสัตวที่ควบคุมทุกตัวไดรับการฉีดวัคซีน

  จากสัตวแพทยหรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทย หรือผูประกอบการบําบดัโรคสัตว ตาม 

  กําหนดเวลาดังนี ้

   (1) ในกรณีของสุนัข ใหเจาของจัดการใหสุนัขไดรับการฉีดวัคซนีคร้ังแรกเมื่อสุนัขนั้นมีอายุตั้งแตสอง

  เดือนข้ึนไปแตไมเกินสี่เดือนและไดรับการฉีดวัคซนีคร้ังตอไปตามระยะเวลาที่กําหนดในใบรับรองฉีด 

   (2) ในกรณีสัตวควบคุมอ่ืน ใหเจาของจัดการใหสัตวควบคุมดังกลาวไดรับการฉีดวัคซีนตามระยะเวลา

  ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 ในกรณีสัตวแพทยหรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทยเปนผูฉีดวัคซีน   

                      เจาของสัตวควบคุมตองเสียคาธรรมเนียม  ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงและในกรณีที ่  

  เจาของสัตวควบคุมแจงใหสัตวแพทยหรือผูที ่ ไดรับมอบหมายเปนหนงัสือจากสัตวแพทยไปทาํการ 

  ฉีดวัคซีนใหแกสัตวควบคุม ณ สถานที่ของเจาของสัตวควบคุม เจาของสัตวควบคุมตองเสีย      

 คาใชจายตามที่กําหนด   
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   ขอ 6 ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเสาธง เปนเขตการควบคุมโรคพิษสนุัขบา 

   ขอ 7 หามมิใหผูใดปลอยสัตวควบคุมในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่อ่ืนใดโดยเด็ดขาด 

   ขอ 8 ในการเลี้ยงสัตวควบคุม เจาของตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี ้                        

ประธาน สภาฯ  ขอใหสมาชิกสภาฯ ไดพจิารณาและมีผูใหความประสงคจะขออภิปรายหรือไม 

ที่ประชุม   ไมมีผูอภิปราย 

ประธานสภาฯ     เมื่อไมมีผู ใดขออภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อลงมติวาจะรับหลักการรางขอบัญญัติ           

  เร่ือง การควบคุมโรคพิษสุนัขบา  พ.ศ. 2562                

ที่ประชุม  มีมติรับรางการควบคุมโรคพิษสุนัขบา  พ.ศ. 2562                

ประธานสภาฯ   ผมขอดําเนินการตามวาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ เมื่อที่ประชุมไดอนุมัติใหพิจารณาสามวาระ 

   รวดเดียว จึงถือวาการพิจารณาวารที่ 2 ข้ันแปรญัตติ เมื่อที่ประชุมไดอนุมัติใหพิจารณาวาระที่ 2 นั้น 

   ใหที่ประชุมสภา ฯ เปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยประธานที่ประชุมเปนประธาน 

   คณะกรรมการแปรญัตติ  ในการพิจารณารางขอบัญญัติฯ วาระที่สอง (ข้ันแปรญัตติ) กรณีการ 

   พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูแปรญัตติขอเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาได จึงขอใหทุกทานที่จะเสนอ

   แปรญัตติขอใหเสนอที่ประชุมไดเลยครับ 

ที่ประชุม   ไดพิจารณาพอสมควรแลว ปรากฏวาไมมีผูใดขอแปรญัตติ  จึงมีมติใหคงรางขอบัญญัติฯ เดิมไวดวย

   คะแนนเสียง 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภาฯ  เมื่อผานวาระที่ 2 แลว ผมขอดาํเนินการตามวาระที่ 3 ข้ันลงมติ การพิจารณารางขอบัญญัติ ฯ 

   ในวาระที่ 3 ข้ันลงมติ การพิจารณารางขอบัญญัติฯ ในวาระที่สาม ไมมีการรออภิปราย เวนแตที่

   ประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปรายถามีเหตุผลอันสมควร  ในการพิจารณาวาระนี้ใหที่

   ประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม ทั้งนี้ตามขอ 52 ไดพิจารณาพอสมควร

   ปรากฏวาไมมีการอภิปราย    

ประธานสภาฯ  ผมขอถามที่ประชุมวารางขอบญัญัติฯ นี้ จะใหตราเปนขอบัญญัติเร่ือง การควบคุมโรคพิษสุนขับา  

   พ.ศ. 2562 หรือไม  

ที่ประชุม   มีมติใหตราเปนขอบัญญัติเรื่อง การควบคุมโรคพิษสนุัขบา  พ.ศ. 2562 

   ดวยคะแนนเสยีง 14 เสียง งดออก 1 เสียง 

   5.2 เร่ือง การพิจารณาใหความเห็นชอบซอมแซมเสียงตามสาย  

ประธานฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่เก่ียวของ 

เลขานุการสภาฯ  รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

ที่ประชุม   เห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง 14 เสียง งดออก 1 เสียง 
 

   5.3 การพิจารณาเห็นชอบแกไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง     

ประธานฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่เก่ียวของ 

เลขานุการสภาฯ  รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

ที่ประชุม   เห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง 14 เสียง งดออก 1 เสียง 

 

5.4 การพิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.2562 

ประธานฯ  เชิญเลขานุการสภา ฯ ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของ 

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 

   (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554) 
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ขอ 6 ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินครบตามจํานวนแลว  

ผูวาราชการจังหวัดสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด หรือเทศบาล นายอําเภอสําหรับ  

องคการบริหารสวนตําบล ตองกําหนดใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมาประชุมสภาทองถ่ิน  

ครั้งแรกภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นกําหนด 

ขอ 20 นอกจากการประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรกตามขอ 6 แลว การประชุมสภา

ทองถ่ินมี2 ประเภท คือ (1) การประชุมสามัญ (2) การประชุมวิสามัญ ขอ 21 การกําหนด  

จํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวัน เริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญ    

ประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุม สามัญประจําของปถัดไปและระยะเวลาของ

สมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของ ปถัดไปใหประธานสภาทองถ่ิน นําปรึกษาในท่ีประชุม

สามัญประจําสมัยแรกของแตละ ปโดยใหนําความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม เม่ือสภา

ทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทองถ่ินทําเปนประกาศของสภาทองถ่ิน พรอมท้ังปดประกาศไว

ในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในกรณีท่ีไมได  กําหนดสมัยประชุม

สามัญประจําปไว หรือไมไดกําหนดวันเริ่มประชุม สามัญประจําปสมัยแรกในปถัดไปไวหรือมี

ความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ ประจําปหรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ

ประจําปท่ีกําหนดไวแลว  ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปอ่ืน 

หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติม

ถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552  
 

มาตรา 53 ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยและแตสภาองคการ

บริหารสวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปใหสภา

องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

สภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง ไดมีมติเห็นชอบใหวันท่ี 7 – 21 กุมภาพันธ 

2562เปนวันเริ่มประชุมสามัญสมัยแรกประจําป 2562 ตามมติสภาองคการบริหารสวนตําบล

เสาธง    ไดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2559 

   เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 

ฉะนั้นสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง  สามารถกําหนดสมัยประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบลเสาธง  สมัยสามัญไดตั้งแต 2 สมัย แตตองไมเกิน 4 สมัย จึงเรียนให 

ประธานสภาฯขอมติจากสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง เพ่ือกําหนดสมัยประชุม ดังกลาว  

ประธาน    ขอเชิญสมาชิกเสนอสมัยประชุมสามัญประจําป 2562 ไดเลยครับ วาควรมีก่ีสมัย 

   และกําหนดในแตละสมัยดวย 

นายพนา เปยมบุญ ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจําป 2562 อีก 3 สมัย ดังนี้ 

(เสนอ)   สมัยท่ี 2 ตั้งแต 1 – 15 เมษายน พ.ศ.2562 

   สมัยท่ี 3 ตั้งแต 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 

สมัยท่ี 4 ตั้งแต 1 – 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 

 



-6- 
 

รวมมีสมัยประชุมสามัญประจําป 2562 รวม 4 สมัย 

นายวิเชียร  สังขสวัสดิ์   (ผูรับรอง) 

นางลั่นทม   แชมพักตร  (ผูรับรอง) 

ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบใหมีสมัยประชุมสมัยประจําป 2562 รวม 4 สมัย  

                               ตามเสนอดวยคะแนนเสียง 14 เสียง งด ออก 1 เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานฯ  มีทานใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีขอขอบคุณทุกทาน ขอปดประชุม 

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
      

      (ลงชื่อ)    สมประสงค  นาคนาคา  (ผูจดรายงานการประชุม) 

                        (นายสมประสงค  นาคนาคา)   

                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
    

     (ลงชื่อ)        พนา  เปยมบุญ        (ผูตรวจรายงานการประชุม) 

                    (นายพนา  เปยมบุญ) 

                                                      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง  
      

     (ลงชื่อ)       ปญญา   เหมือนสกุล        (ผูตรวจรายงานการประชุม) 

                  (นายปญญา   เหมือนสกุล) 

                                                       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง   
 

     (ลงชื่อ)      จํานงค  เนื่องภิรมย     (ผูตรวจรายงานการประชุม) 

                                                               (นายจํานงค  เนื่องภิรมย)           

                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
   

               (ลงชื่อ)     บุญชวย  พันธุกลวยไม   (ผูรับรองรายงานการประชุม) 

                (นายบุญชวย   พันธุกลวยไม) 

      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“ขอ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการ       

 พระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปน     

 อํานาจ ของผูบริหารทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี  

 เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหง   

 พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย และเม่ือแผนพัฒนา  

 ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบ 

 

 

   โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง

   แผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว ”  

    ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสาธง ไดรับหนังสืออําเภอบางปะหัน ดวนท่ีสุด        

   ท่ี อย 0023.12/3443 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง การสงเสริมการใชยางของหนวยงาน

   ภาครัฐ  ใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบถึงความสําคั 




