
                                                                                                                                 

บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2563   

วันท่ี 15 เมษายน 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 นายจันทรแรม  เจริญผล สมาชิกสภาฯ จันทรแรม   เจริญผล  

6 นายณรงค       คํารื่น สมาชิกสภาฯ ณรงค     คํารื่น  

7 นายประภาส  ทองไพบูลย สมาชิกสภาฯ ประภาส  ทองไพบูลย  

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.นายปญญา   เหมือนสกุล  สมาชิกสภาฯ  ลา 
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ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสามารถ  บรรทัดเท่ียง กํานันตําบลเสาธง สามารถ  บรรทัดเท่ียง  

2 นายมานะ    สมภาค ผอ.กองชาง มานะ    สมภาค  

3 นายพงศกร   เทียมเศวก นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ พงศกร   เทียมเศวก  

4 นางสาวพัชรา  สังขสวัสดิ์ ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายฯ พัชรา  สังขสวัสดิ์  
 

เริ่มประชุม  เวลา   10.00 น.  

เม่ือท่ีประชุมครบองคประชุมแลว  นายบุญชวย  พันธุกลวยไม ประธานสภาฯ ไดทําหนาท่ี 

เปนประธานฯ ในการประชุม  

ตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ท่ีประธาน แจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ นายปญญา  เหมือนสกุล  สมาชิกสภาฯ   ลา 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีแลว 

ท่ีประชุม ไดตรวจสําเนาเอกสารการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง                        

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

และไดมีมติรับรองรายงานการประชุมดวยคะแนนเสียง 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

(ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทูถาม 
 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 5.1 เรื่องการพิจารณาแกไขแผนพัฒนาหาปขององคการบริหารสวนตําบลเสาธง 

  พ.ศ.2561 – 2565 (อํานาจผูบริหาร)  จํานวน 2 รายการ แจงเพ่ือใหสภาทราบ 

ประธานฯ  ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดท่ีเก่ียวของ 

เลขานุการสภาฯ  อางระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   พ.ศ.2548 หมวด 4 ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

   รายการท่ี 1 

   จากเดิม โครงการเสริมขยายคันดินสูบน้ํา หมูท่ี 2 ต.เสาธง งบประมาณป 2562  

   จํานวน 250,000 บาท หนา 51 ลําดับท่ี 9  

             แกไขเปน โครงการเสริมขยายคันดินสูบน้ํา หมูท่ี 2 ต.เสาธง งบประมาณป 2563  

   จํานวน 250,000 บาท หนา 51 ลําดับท่ี 9 
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   รายการท่ี 2 

    จากเดิม โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงลูกรัง กวาง 4.00 เมตร ยาว 312 เมตร 

   พรอมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,248 ตารางเมตร พรอมงานวางทอระบายน้ําฝน และบอพัก คสล. 

   หมูท่ี 4 ต.เสาธง งบประมาณป 2562 จํานวน 500,000 บาท  

    แกไขเปน โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงลูกรัง กวาง 4.00 เมตร ยาว 312  

   เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,248 ตารางเมตร พรอมงานวางทอระบายน้ําฝน และบอพัก  

   คสล. หมูท่ี 4 ต.เสาธง งบประมาณป 2562 จํานวน 500,000 บาท 

ท่ีประชุม  รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                          

   5.2 การพิจาณาจายขาดเงินสะสม ประจําป 2563 จํานวน 2 โครงการ 

   1.โครงการเสริมขยายคันดินสูบน้ํา หมูท่ี 2 ต.เสาธง จํานวน 250,000 บาท  

   2.โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงลูกรัง กวาง 4.00 เมตร ยาว 312 เมตร พ้ืนท่ี 

   ไมนอยกวา 1,248 ตารางเมตร พรอมงานวางทอระบายน้ําฝน และบอพัก คสล.         

   หมูท่ี 4 ต.เสาธง จํานวน 500,000 บาท 

ประธานฯ  ขอใหเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของ  

เลขานุการฯ อางระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน   

การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคการบริหารสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี 2) 

ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน

ภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

  (1)  ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตอง

เปนไปตามแผนพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  หรือตามกฎหมายกําหนด 

  (2)  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ

ประเภทตามระเบียบแลว 

  (3)  เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง

ดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการ

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป                               

และตองปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 

   ผมขอรายงานยอดเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบลเสาธง 

   เงินสะสม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563        34,537,980.06 

   หัก บัญชีเงินรับฝาก                   209,650.00 

   หัก เงินเดือนคาจางประจําคาจางช่ัวคราว จํานวน 6 เดือน  2,405,268.00     

 คาตอบแทนสมาชิกสภา เลขา สภา อบต. 6 เดือน    684,000.00 

 สํารองกรณีฉุกเฉินเกิดสาธารณภัย                         2,500,000.00 

 สํารองเงินสะสมท่ีอนุมตัิแลวยังไมไดดําเนินการ          1,831,000.00       7,629,918.00 

   คงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปบริหารได ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563                          26,908,062.06 

   ท้ังน้ีไดสํารองเงินสะสมไวเพ่ือใชจายในกรณตีามระเบียบกระทรวงมหาดไทย กําหนดแลว 
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ท่ีประชุม  รับทราบ  

ประธานฯ  จึงขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง พิจารณาและขอมติ ดังนี้ 

   5.1.1 โครงการเสริมขยายคันดินสูบน้ํา หมูท่ี 2 ต.เสาธง งบประมาณป 2563  

   จํานวน 250,000 บาท  

นายชัยรัชต ทองทา ดวยประชาชนหมู ท่ี 2 ต.เสาธง ไดยื่นคํารองขอรับการแกปญหาความตองการของ 

   ประชาชนมีความจําเปนตองการเสริมขยายคันดินสูบน้ํา ขอเชิญทานกํานันสามารถ        

   ชี้แจงรายละเอียดครับ  

นายสามารถ บรรทัดเท่ียง ความจําเปนตองจัดทําโครงการเสริมขยายคันดินสูบน้ํา   หมูท่ี 2 ต.เสาธง    

(กํานันตําบลเสาธง)  เ พ่ือแกไขปญหาความเดือดรองของประชาชนในดานของการทําเกษตรกรรม 

   จึงขอใหจัดทําโครงการโครงการเสริมขยายคันดินสูบน้ํา หมูท่ี 2 ต.เสาธง เพ่ือเปน 

   ประโยชนตอประชาชนครับ                  

ประธานฯ  ขอใหผูอํานวยการกองชางชี้แจงรายละเอียดและแบบของโครงการ 

   โครงการเสริมขยายคันดินสูบน้ํา หมูท่ี 2 ต.เสาธง งบประมาณป 2563  

   จํานวน 250,000 บาท  

ท่ีประชุม  ได พิจารณาและอนุ มัติ ใหจายขาดเงินสะสมประจําป 2563 

   โครงการเสริมขยายคันดินสูบน้ํา หมูท่ี 2 ต.เสาธง งบประมาณป 2563  

   จํานวน 250,000 บาท  

ท่ีประชุม  อนุมัติ 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

   5.1.2 โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงลูกรัง กวาง 4.00 เมตร ยาว 312 เมตร       

   พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,248 ตารางเมตร พรอมงานวางทอระบายน้ําฝน และบอพัก  

   คสล. หมูท่ี 4 ต.เสาธง งบประมาณป 2563 จํานวน 500,000 บาท 

นายประภาส ทองไพบูลย ดวยประชาชนหมู ท่ี 4 ต.เสาธง มีความจําเปนตองโครงการกอสรางถนนดินพรอมลง

   ลูกรัง กวาง 4.00 เมตร ยาว 312 เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,248 ตารางเมตร  พรอม 

   งานวางทอระบายน้ําฝน และบอพัก คสล. หมูท่ี 4 ต.เสาธง งบประมาณป 2563 เ พ่ือ 

   แกไขปญหาความเดือดรอนและเพ่ือประโยชนของประชาชนครับ                          

ประธานฯ  ขอใหทุกทานพิจารณาครับ 

ท่ีประชุม  ได พิจารณาและอนุ มัติ ใหจายขาดเงินสะสมประจําป 2563 

   โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงลูกรัง กวาง 4.00 เมตร ยาว 312 เมตร        

   พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,248 ตารางเมตร  พรอมงานวางทอระบายน้ําฝน และบอพัก  

   คสล. หมูท่ี 4 ต.เสาธง  

ท่ีประชุม  อนุมัติ 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ      

   เรื่องมาตรการเรงดวนในการปองกันวิกฤตการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) 

ประธานฯ  ขอเชิญเจาหนาท่ีชี้แจงรายละเอียดท่ีเก่ียวของ  

เลขานุการฯ  ขอแจงใหท่ีประชุมทราบ เก่ียวกับสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) และสวน

   ท่ีเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลเสาธง ขอสรุปตามเอกสารท่ีแจกจายใหกับสมาชิก 

   สภาฯ จํานวนหลายเรื่องท่ีเก่ียวของกับสถานการณ ขอใหทุกทานอานรายละเอียดในหนังสือ

   ท่ีแจกจาย เพ่ือท่ีจะไดเปนแนวทางการปฏิบัติและประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับ

   ทราบดวย  และขอใหทุกทานสนับสนุนทีมคัดกรอง แยกกัน กักกัน ควบคุมสังเกต ระดับ

   ตําบลหรือระดับอําเภอ ตามท่ีรองขอดวย  

ท่ีประชุม  รับทราบ   

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 

 

 




