
                                                                                                                               
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2563   
วันท่ี 12 กุมภาพันธ พ.ศ.2563 

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 นายวิเชียร      สังขสวัสดิ ์ สมาชิกสภาฯ วิเชียร   สังขสวสัดิ์  
9 นายพนา       เปยมบุญ สมาชิกสภาฯ พนา     เปยมบุญ  

10 นางประเชิญ  ผดุงวาส สมาชิกสภาฯ ประเชิญ  ผดุงวาส  
11 นางลั่นทม      แชมพักตร สมาชิกสภาฯ ลั่นทม  แชมพักตร  
12 นางสาวชลอ  เฉลิมทอง สมาชิกสภาฯ ชลอ  เฉลิมทอง  
13 นายจํานงค   เนื่องภิรมย สมาชิกสภาฯ จํานงค   เนื่องภิรมย  
14 นายสมประสงค  นาคนาคา เลขานุการสภาฯ สมประสงค  นาคนาคา  
 
ผูไมมาประชุม 
 1.นายประภาส   ทองไพบูลย  สมาชิกสภาฯ  ลา 
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ผูเขารวมประชุม 
ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายมานะ    สมภาค ผอ.กองชาง มานะ    สมภาค  
2 นายพงศกร   เทียมเศวก นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ พงศกร   เทียมเศวก  
3 นางสาวจันทรจิรา  วงษเพ็ง นิติกรปฏิบัติการ จันทรจิรา  วงษเพ็ง  
4 นางสาวอารดา  เดชขุนทด นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อารดา  เดชขุนทด  
5 นางสาวปภัสรา  รอดทอง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ปภัสรา  รอดทอง  
6 นายชัชวาล  ทวีกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ชัชวาล  ทวีกุล  
7 นางเพียงทอง   ศิริมงคล ผูชวยนักวิชาการคลัง เพียงทอง   ศิริมงคล  
8 นางสาวพัชรา  สังขสวัสดิ์ ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายฯ พัชรา  สังขสวัสดิ์  

 

เริ่มประชุม  เวลา   10.00 น.  
เม่ือท่ีประชุมครบองคประชุมแลว  นายบุญชวย  พันธุกลวยไม ประธานสภาฯ ไดทําหนาท่ี 
เปนประธานฯ ในการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ท่ีประธาน แจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ นายประภาส  ทองไพบูลย  สมาชิกสภาฯ   ลา 
   แนะนําขาราชการบรรจุใหม 
   1.นางสาวอารดา  เดชขุนทด  ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
   2.นางสาวปภัสรา  รอดทอง   ตําแหนง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
   3.นายชัชวาล   ทวีกุล          ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ท่ีประชุม ไดตรวจสําเนาเอกสารการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง                        

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2562  เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ.2562  
และไดมีมติรับรองรายงานการประชุมดวยคะแนนเสียง 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
(ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทูถาม 
 
 
 

 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 5.1 เรื่องการพิจารณาเพ่ิมเติมแผนพัฒนาหาปขององคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
  (พ.ศ.2561 – 2565) 
  - โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประธานฯ  ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดท่ีเก่ียวของ                                          
เลขานุการฯ   ดวยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแจงวา  กระทรวงมหาดไทยไดรับแจงจาก           
   ศูนยอํานวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (ศอญ. จอส. 904 วปร.) ใหประสาน 
   อําเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  
   อยางนอย 50 คนตอแหง เพ่ือเปนผูชวยเจาพนักงานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
    



-3- 
 

   ในระดับพ้ืนท่ีรวมถึงพิจารณากําหนดรูปแบบ/องคประกอบโครงการ การสั่งการแผนผัง/ 
   เครือขายการติดตอสื่อสาร และการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกลาว 
   ใหมีความพรอมปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมาย ตอมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได 
   แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการฝกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ตามคําสั่ง
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ี 3660/2562 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 และจัดประชุม
   เพ่ือดําเนินการเตรียมการจัดอบรม เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 ซ่ึงคณะทํางานมีมติขอให
   เทศบาล/องคกรบริหารสวนตําบล เตรียมดําเนินการจัดทําโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
   อาสาภัยพิบัติประจําองค 
    

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
   สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559  อาศัยระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดแผนพัฒนาขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน   
   พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  
    “ขอ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับ 
   โครงการ พระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย  
   กระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจ ของผูบริหารทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบล
   ใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
   พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล  
   พ.ศ. 2537 ดวย และเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบ
   แลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับ
   ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว” 
   จึงขอใหทุกทานพิจารณาเพ่ิมเติมแผนพัฒนาหาปขององคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
  (พ.ศ.2561 – 2565)  โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร 
 ปกครองสวนทองถ่ิน 
ท่ีประชุม  พิจารณา เห็นชอบใหเพ่ิมเติมแผนพัฒนาหาปขององคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
  (พ.ศ.2561 – 2565)  โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร 
 ปกครองสวนทองถ่ิน ดวยคะแนนเสียง 12 เสียง งดออก 1 เสียง (ประธานสภาฯ)  
 

   5.2 เรื่อง การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563 
   เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ (สํานักปลัด) จํานวน 2 รายการ 
ประธานฯ   ขอเชิญเจาหนาท่ีชี้แจงรายละเอียดท่ีเก่ียวของ  
เลขานุการสภาฯ   อางระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง  
   สวนทองถ่ิน พ.ศ.2541แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ขอ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ  
   คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  
   รายละเอียด ดังนี้ 
 

   รายการท่ี 1  การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563 
   เพ่ือจัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก ขนาดกวาง 65 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม.  สีเทา 
   จํานวน 1 ตัวๆ ละ 4,500 บาท เปนเงิน 4,500 บาท 
    

   
        



-4-  
 
 

   โอนลด สํานักปลัด ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดคา
   ครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  
   เปนเงิน 4,500  บาท เพ่ือไปตั้งจายในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
   โอนเพ่ิม  สํานักปลัด ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวหมวดคา
   ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก เปนเงิน 4,500 บาท          
   เพ่ือจายคาจัดซ้ือโตะทํางานใหกับพนักงานสวนตําบล สํานักปลัด จํานวน 1 ตัว 
ท่ีประชุม  อนุมัติ 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)  
 

เลขานุการสภาฯ  รายการท่ี  2  การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563 
   เพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 6 ตัวๆ ละ 1,400 บาท เปนเงิน 8,400 บาท  
   โอนลด  สํานักปลัด ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดคา
   ครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  
   เปนเงิน 8,400  บาท เพ่ือไปตั้งจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานสํานักปลัด 
   โอนเพ่ิม  สํานักปลัด ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดคา
   ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน เปนเงิน 8,400 บาท เพ่ือตั้งจาย
   คาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานสํานักปลัดจํานวน 6 ตัวๆละ 1,400 บาท 
ท่ีประชุม  อนุมัติ 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)  
 

   5.3 เรื่อง การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563 
   เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ (กองคลัง) จํานวน 2 รายการ 
ประธานฯ  ขอเชิญเจาหนาท่ีชี้แจงรายละเอียดท่ีเก่ียวของ  
เลขานุการสภาฯ  รายการท่ี 1  การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563 
   เพ่ือจัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก ขนาดกวาง 65 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. สีเทา 
   โอนลด  สํานักปลัด ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดคา
   ครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  
   เปนเงิน 9,000  บาท เพ่ือไปตั้งจายรายการใหมเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานเหล็กของกองคลัง 
   โอนเพ่ิม  กองคลัง ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดคา
   ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือโตะเหล็ก เปนเงิน 9,000 บาท เพ่ือตั้งจายเปน
   คาจัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก จํานวน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท 
ท่ีประชุม  อนุมัติ 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)  
 

เลขานุการสภาฯ           รายการท่ี  2  การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563 
   เพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 6 ตัวๆ ละ 1,400 บาท เปนเงิน 8,400 บาท   
   โอนลด  สํานักปลัด ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดคา
   ครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  
   เปนเงิน 8,400  บาท เพ่ือไปตั้งจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานสํานักปลัด 
   โอนเพ่ิม  กองคลัง ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดคา
   ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน เปนเงิน 8,400 บาท เพ่ือตั้งจาย
   คาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานสํานักปลัดจํานวน 6 ตัวๆละ 1,400 บาท 
ท่ีประชุม  อนุมัติ 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)  
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ                                                   
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 
 

 

 

  

 

 




