
                                                                                                                             
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2563   
วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2563 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
******************  

 
ผูมาประชุม 
ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายวสันต      อินทรจันทร รองประธานสภาฯ วสันต    อินทรจันทร  
2 นายอารมณ     พ่ึงตระกูล สมาชิกสภาฯ อารมณ   พ่ึงตระกูล  
3 นายชัยรัชต      ทองทา สมาชิกสภาฯ ชัยรัชต  ทองทา  
4 นายจันทรแรม  เจริญผล สมาชิกสภาฯ จันทรแรม   เจริญผล  
5 นายณรงค       คํารื่น สมาชิกสภาฯ ณรงค     คํารื่น  
6 นายประภาส  ทองไพบูลย สมาชิกสภาฯ ประภาส  ทองไพบูลย  
7 นายวิเชียร      สังขสวัสดิ ์ สมาชิกสภาฯ วิเชียร   สังขสวสัดิ์  
8 นายพนา       เปยมบุญ สมาชิกสภาฯ พนา     เปยมบุญ  
9 นางประเชิญ  ผดุงวาส สมาชิกสภาฯ ประเชิญ  ผดุงวาส  

10 นางลั่นทม      แชมพักตร สมาชิกสภาฯ ลั่นทม  แชมพักตร  
11 นางสาวชลอ  เฉลิมทอง สมาชิกสภาฯ ชลอ  เฉลิมทอง  
12 นายจํานงค   เนื่องภิรมย สมาชิกสภาฯ จํานงค   เนื่องภิรมย  
13 นายสมประสงค  นาคนาคา เลขานุการสภาฯ สมประสงค  นาคนาคา  
 

ผูไมมาประชุม 
 1.นายบุญชวย   พันธุกลวยไม ประธานสภาฯ  ลา 
      2.นายปญญา   เหมือนสกุล         สมาชิกสภาฯ   ลา  
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ผูเขารวมประชุม 
ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายมานะ    สมภาค ผอ.กองชาง มานะ    สมภาค  
2 นายพงศกร   เทียมเศวต นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ พงศกร   เทียมเศวต  
3 นางสาวพัชรา  สังขสวัสดิ์ ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายฯ พัชรา  สังขสวัสดิ์  

 

เริ่มประชุม  เวลา   10.00 น.  
เม่ือท่ีประชุมครบองคประชุมแลว  นายวสันต  อินทรจันทร  รองประธานสภาฯ ไดทําหนาท่ี 
เปนประธานฯ ในการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ท่ีประธาน แจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ นายบุญชวย  พันธุกลวยไม  ประธานสภาฯ   ลา 
 นายปญญา  เหมือนสกุล    ลา 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ท่ีประชุม ไดตรวจสําเนาเอกสารการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง                        

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2563  เม่ือวันท่ี 15เมษายน พ.ศ.2563 
และไดมีมติรับรองรายงานการประชุมดวยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
(ประธาน) 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทูถาม 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 5.1 การแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ครั้งท่ี 2  
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 21  
ประธานฯ  ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดท่ีเก่ียวของ 
เลขานุการสภาฯ  ดวยองคการบริหารสวนตําบลเสาธงจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 

2565) แกไขครั้งท่ี 2 เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลเสาธง จึงขอแจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธงทราบ ดังนี ้

- อางระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2548และเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนา
เปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน เม่ือผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน           
ท่ีแกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ี
ผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน อําเภอ และจังหวัดทราบดวย 
 ท้ังนีก้ารแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งท่ี 2  
จํานวน 8 โครงการ  (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกจาย) จึงแจงใหท่ีประชุมรับทราบ 

ท่ีประชุม  รับทราบ  
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   5.2 เรื่อง การพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น  
   (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ขอ 22  
ประธานฯ  ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดท่ีเก่ียวของ 
เลขานุการฯ   ดวยองคการบริหารสวนตําบลเสาธง  มีความจําเปนขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งท่ี 2 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย      
การจัดทําแผนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561  
ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินให (๑) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอมเหตุผล
และความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและ
ประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม  สําหรับองคการบริหารสวน
ตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย 
 บัดนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินไดจัดทํารางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 และนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
และประชาคมทองถ่ินพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  จึงนําเสนอสภาฯ เพ่ือพิจารณา       
ใหความเห็นชอบเพ่ิมเติมรางแผนพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งท่ี 2           
จํานวน  65 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกจาย) 

ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบใหเพ่ิมเติมตามรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 
   ดวยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออก 1 เสียง (ประธาน) 
 

   5.3 เรื่อง การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
   เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 
   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น      
   พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ขอ 22/1  
ประธานฯ  ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดท่ีเก่ียวของ 
เลขานุการฯ   ดวยองคการบริหารสวนตําบลเสาธง  มีความจําเปนขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย       
การจัดทําแผนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 
ขอ 22/1 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนา
ทองถ่ินเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวยเม่ือแผนพัฒนา
ทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 
 คณะกรรมการพัฒนาฯ ไดจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 จํานวน 8 รายการ จึงนําเสนอสภาฯ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินตามรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1  (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกจาย) 
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ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินตามรางแผนพัฒนาทองถ่ิน                 
 (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งท่ี 1 ดวยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออก 1 เสียง (ประธาน) 
 

 5.4 เรื่อง การพิจารณาใหความเห็นชอบการขอใชท่ีดินสาธารณประโยชน(หนองตาเกิด) 
 เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงาน อบต. 
ประธานฯ ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดท่ีเก่ียวของ 

เลขานุการฯ ดวยองคการบริหารสวนตําบลเสาธงมีความประสงคจะกอสรางอาคารสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลเสาธง และสวนอ่ืน ๆ (ตามแบบของกองชางองคการบริหารสวนตําบลเสาธง)       
ซ่ึงตั้งอยูในแผนงบประมาณประจําป 2564 การจัดหาท่ีดินสําหรับกอสรางอาคารสํานักงาน    
มีความจําเปนตองใชพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม สะดวกตอการเดินทาง มาติดตอราชการของ
ประชาชน ขนาดพ้ืนท่ีตองเพียงพอสําหรับการกอสราง แตเนื่องจากท่ีดินท่ีในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลเสาธงนั้นมีราคาสูง หากจะจัดหาท่ีดิน เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานตองใช   
งบประมาณสูง ประกอบกับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเสาธง  มีท่ีดินสาธารณประโยชน
คือหนองตาเกิด ซ่ึงเดิมมีลักษณะเปนหนองน้ํา แตปจจุบันหนองตาเกิด  ตื้นเขิน จนไมปรากฏ
สภาพเปนหนองน้ํา มีลักษณะรกราง สงผลใหประชาชนท่ีไดรับประโยชนจากหนองตาเกิด       
มีจํานวนลดลงเรื่อยๆ ตามสภาพของหนองน้ําท่ีเสื่อมโทรมจนไมมีเหมาะสมตอการใชงาน      
ทําใหในปจจุบันประชาชนตองใชประโยชนจากแหลงน้ําอ่ืนซ่ึงอยูใกลเคียง คือ แมน้ําลพบุรี  
องคการบริหารสวนตําบลเสาธง  จึงมีความประสงคขอใชท่ีสาธารณะประโยชนหนองตาเกิด   
ในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนและใชในการกอสรางอาคารสํานักงาน เพ่ือเปนการประหยัด
งบประมาณของทางราชการ ท้ังนี้ไดมีการจัดประชุมประชาคมตําบลเพ่ือแจงใหประชาชน     
ในเขตพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลเสาธง  ไดรับทราบเม่ือเดือนมิถุนายน ป 2563 โดยท่ี
ประชุมประชาคมรับทราบการขอใชท่ีดินสาธารณะประโยชน (หนองตาเกิด) ในการกอสราง
อาคาร สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเสาธง และสวนอ่ืน ๆ (ตามแบบของกองชาง       
องคการบริหารสวนตําบลเสาธง)  จึงแจงใหท่ีประชุมรับทราบและใหความเห็นชอบการขอใช
ท่ีดินสาธารณประโยชน(หนองตาเกิด)  เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงาน องคการบริหารสวนตําบล
เสาธง ซ่ึงทาง องคการบริหารสวนตําบลเสาธง จะดําเนินการขอใชท่ีดินสาธารณะประโยชน
นําเสนอผานอําเภอและจังหวัดเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออก 1 เสียง (ประธาน) 
 

   5.5 เรื่อง การพิจารณาใหความเห็นขอบรับมอบรถอัดฟางจากสํานักงานเกษตรอําเภอ 
   บางปะหัน       
ประธานฯ  ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดท่ีเก่ียวของ 
เลขานุการฯ    ดวยสํานักงานเกษตรอําเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงคจะ 
   มอบทรัพยสินจาการดําเนินโครงการพัฒนาสินคาการเกษตรปลอดภัย ท่ีเปนมิตร              
   กับสิ่งแวดลอม ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ไดแก 
   1.รถฟารมแทรกเตอร ชนิดขับเคลื่อนท่ี 4 ลอ ขนาด 40 แรงมา พรอมขุดคานดันหนา 
   คานลาง จํานวน 1 คัน 
   2.เครื่องอัดฟาง ขนาด 127 เซนติเมตร จํานวน 1 เครื่อง 
   3.เทรลเลอรพวงลาก ลอยาง จํานวน 1 คัน เพ่ือดูแลบํารุงรักษาทรัพยสิน ตามภารกิจและ
   อํานาจหนาท่ี 
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    อางระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวน
   ทองถ่ิน  พ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 9 ) พ.ศ.2553  ขอ 9 ในกรณีท่ีมีผูอุทิศพัสดุ
   ใหเปนกรรมสิทธิ์แกหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือใหสิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือ 
   มอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทําดังกลาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพันหนวยการบริหาร
   ราชการสวนทองถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภา 
   หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้น                                                                                                           
   จึงขอใหท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบ                                                                                
ท่ีประชุม  มีมติใหความเห็นชอบ  10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  (ประธาน , นายพนา เปยมบุญ) 
 

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)    วสันต    อินทรจันทร      (ผูรับรองรายงานการประชุม) 
                (นายวสันต  อินทรจันทร) 
              รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง 
 

 

 




