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ผูเขารวมประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายมานะ    สมภาค ผอ.กองชาง มานะ    สมภาค  
2 นางสาวปภัสรา  รอดทอง นักวิชาการพัสดุ ปภัสรา  รอดทอง  
3 นางสาวพัชรา  สังขสวัสดิ์ ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายฯ พัชรา  สังขสวัสดิ์  
4 นางสาวประภาศรี  นิลกร ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ ประภาศรี  นิลกรณ  
5 นายนัตติพงษ  ไชยสาคร จางเหมาทั่วไป นัตติพงษ  ไชยสาคร  

 

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

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง ที่ประธาน แจงใหที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
ที่ประชุม ไดตรวจสําเนาเอกสารการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง                        

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2563  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563  
และไดมีมติรับรองรายงานการประชุมดวยคะแนนเสียง 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
(ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทูถาม 
 
ระเบียบวาระที ่4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
 
ระเบียบวาระที่ 5 การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2564 
  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 5 รายการ 
ประธานฯ  ขอใหเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของ  
เลขานุการฯ อางระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 พ.ศ.2562 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง ที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปน 
อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

 

 รายการที่ 1 การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2564  
 (กองคลัง) เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสารทรงสูง จํานวน 1 ใบ 
   โอนลด  สํานักปลัด ดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวด
   เงินเดือน (ฝายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก เปนเงิน 6,500 บาท เพื่อไปตั้ง
   จายรายการใหมหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเก็บเอกสาร ทรงสูง 
   จํานวน 1 ใบ 
 

   โอนเพิ่ม  กองคลัง ดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด         
   คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน เปนเงิน 6,500 บาท เพื่อไปตั้งจายรายการใหมหมวด   
   คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน   จัดซื้อตูเก็บเอกสาร ทรงสูง จํานวน 1 ใบ 
ที่ประชุม อนุมัติ 13 เสียง งดออก 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
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  รายการที่ 2 การพิจารณาโอนเงินงบประมาณราจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2564 
 (สํานักปลัด) เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสารทรงสูง จํานวน 1 ใบ 
   โอนลด  สํานักปลัด ดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป          
   หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก เปนเงิน 6,500 บาท     
   เพื่อไปตั้งจายรายการใหมหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 
   ทรงสูง จํานวน 1 ใบ 
 

   โอนเพิ่ม  สํานักปลัด ดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดคา
   ครุภัณฑ ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก เปนเงิน 6,500 บาท เพื่อไปตั้งจายรายการใหม
   หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเก็บเอกสาร ทรงสูง จํานวน 1 ใบ 
ที่ประชุม อนุมัติ 13 เสียง งดออก 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

เลขานุการฯ รายการที่ 3 การพิจารณาโอนเงินงบประมาณราจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2564 
 (กองชาง) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  
   โอนลด  สํานักปลัด ดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป          
   หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก เปนเงิน 9,600 บาท     
   เพื่อไปตั้งจายรายการใหมหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่อง 
   ทําน้ํารอนน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง 
 

   โอนเพิ่ม  กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
   และชุมชน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาครุภัณฑงานบานงานครัว เปนเ งิน  
   9,600 บาท  เพื่อไปตั้งจายรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ ประเภท  
   ครุภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง 
ที่ประชุม อนุมัติ 13 เสียง งดออก 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

เลขานุการฯ รายการที่ 4 การพิจารณาโอนเงินงบประมาณราจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2564 
   (กองชาง) เพื่อจัดซื้อเลื่อยไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 
   โอนลด  สํานักปลัด ดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  
   หมวดเงินเดือน  (ฝายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก เปนเงิน 18,500 บาท  
   เพื่อไปตั้งจายรายการใหมหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน จัดซื้อเลื่อยไฟฟา  
   จํานวน 1 เครื่อง 
 

   โอนเพิ่ม  กองชาง ดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ   
   เคหะและชุมชน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาครุภัณฑโรงงาน เปนเงิน 18,500 บาท       
   เพื่อไปตั้งจายรายการใหมหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน จัดซื้อเลื่อยไฟฟา จํานวน  1  เครื่อง 
ที่ประชุม อนุมัติ 13 เสียง งดออก 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

   5.5 การพิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.2564  และกําหนดวันเริ่มสมัย
   ประชุมสามัญ ประจําป 2565 สมัยแรก             
ประธานฯ  ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวของ                                                                                                                                                            
เลขานุการฯ  อางระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 
   แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  
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   ขอ 21  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตน 
   ประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป   
   ของปถั ด ไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจํ าป สมัยแรกของปถั ด ไป                    
   ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละปโดยใหนํา
   ความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลมเมื่อสภาทองถิ่นมีมติแลวใหประธานสภาทองถิ่นทําเปน
    ประกาศของสภาทองถิ่นพรอมทั้งปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวน 
   ทองถ่ิน  ในกรณีที่ไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปไว หรือไมไดกําหนดวนัเริ่ม  
   ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกในปถัดไปไว หรือมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสมัยประชุม
   สามัญประจําป หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปที่กําหนดไวแลว ใหประธานสภาทองถิ่น  
   นําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได 
 

     ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข 
   เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
 

    มาตรา 53 ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยและแตละสภา
   องคการบริหารสวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป   
   ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
 

    ฉะนั้นสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง  สามารถกําหนดสมัยประชุมสภา          
   องคการบริหารสวนตําบลเสาธง สมัยสามัญไดตั้งแต 2 สมัย แตตองไมเกิน 4 สมัย จึงเรียนให
   ประธานสภา ฯ ขอมติจากสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง เพื่อกําหนดสมัยประชุม  
   ดังกลาว 
 

   ขอใหประธานสภาฯ สอบถามทานสมาชิก 
ประธาน  ฯ   จึงนําเรียนปรึกษาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเสาธง วาจะกําหนดสมัย
   ประชุมสามัญสมัยแรกประจําป พ.ศ.2564 ขอใหกําหนดเริ่มวันประชุมสมัย ขอเชิญครับ 
นายณรงค  คํารื่น ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจําป 2564 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 
(ผูเสนอ)   ถึง 19 กุมภาพันธ 2564   
   1.นางประเชิญ  ผดุงวาส  (ผูรับรอง) 
   2.นายชัยรัชต  ทองทา (ผูรับรอง) 
ที่ประชุม  มีมติ 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานฯ  ขอใหทานนําเรียนปรึกษาการกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมของถัดไป ประจําป 2565 สมัยแรก 
   เชิญครับ 
นายอารมณ พึ่งตระกูล ผมขอเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมของถัดไป ประจําป 2565 สมัยแรก  
   เปนวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 ถึง 15 กุมภาพันธ 2565   
   1.นายจํานงค เนื่องภิรมย  (ผูรับรอง) 
   2.นายประภาส ทองไพบูลย (ผูรับรอง) 
ที่ประชุม  มีมติ 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 

 

 



 
 

 


