
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562 

วันพฤหัสบดีที่  26 กันยายน  พ.ศ. ๒๕62 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายประเทือง  มานะกุล    ประธานสภาฯ (หมู่ที่ 3) 
2. นายกรี  แก่นสลุง     รองประธานสภาฯ (หมู่ที่ 6) 
3. นายสมนึก  พันธ์เดช    ส.อบต. หมู่ที่  ๑ 
4. นายฟ้อน  ศรีวารี     ส.อบต. หมู่ที่  ๒ 
5. นางสมหมาย ขำสะอาด    ส.อบต. หมู่ที่  ๒    
6. นายสมชาย  คล้ายเพ็ชร    ส.อบต. หมู่ที่  ๓ 
7. นายจรัญ  ทิวาวรรณ์    ส. อบต. หมู่ที่  ๔  
8. นายสมบูรณ์  สุวรรณ์    ส. อบต. หมู่ที่  ๔ 
9. นายสุรศักดิ์  นิ่มประยูร    ส. อบต. หมู่ที่  ๕ 
10. นายสมบัติ  กองนึก    ส. อบต. หมู่ที่  ๕ 
11. นายประเสริฐ  แหล่งหล้า    ส. อบต. หมู่ที่  ๗ 
12. นายเหลือ  ฆ้องนอก    ส. อบต. หมู่ที่  ๘ 
13. นายสมชาย  ยอดสุวรรณ์    ส. อบต. หมู่ที่  ๘  
14. นายยนต์  ปาลวัฒน์    ส. อบต. หมู่ที่  ๙ 
15. นายสุวิช  สนนาค    ส. อบต. หมู่ที่  ๙  
16. นายสาทิพย์  ทรัพย์อินทร์    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๐ 
17. นายธีรยุทธ   กองเทพ    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๐ 
18. นายพิชญ์ชญะพงศ์ ขำอุปถัมภ์   ส. อบต. หมู่ที่  ๑๑ 
19. นายทองสุข  หมวดแร่    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๒ 
20. นายสมศักดิ์  ช้างเนียม    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๒ 
21. นายจิราศักดิ์   ทิพย์มาตร    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๔ 
22. นางสาวสุดใจ  อ่ำสถาน    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๔ 
23. นายวัชรินทร์   เฉลิมวัฒน์    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๖ 
24. นายเฉลิมพล  เอี่ยมเพ็ชรเพ็ง   ส. อบต. หมู่ที่  ๑๖ 
25. นายบรรเลง  ไชยสุวรรณ    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๗ 
26. ส.ต.ท.สิริศักดิ์  หอมรื่น    ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ 

 
ผู้ลาประชุม 

1. นายสมยศ  อ่อนน้อม    ส. อบต. หมู่ที่  7  (ลาป่วย) 
2. นายประทุม  เกษาแสง    ส. อบต. หมู่ที่  1  (ลาป่วย) 

 
ผู้ขาดประชุม 
      -ไม่มี 
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 ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานะชัย  สุนันตา   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
2. นายประหยัด  พัดลม   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
3. ว่าที่ร้อยตรีจิโรจ  บุญรามณรงค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
4. นางสาวนพศร  ศรีชัย   รองปลัดฯ อบต.วังม่วง 
5. นางสาวสุวารี  ว่องไพกุล   ผอ.กองคลัง 
6. นางเสาวรัตน์  ยศธิศักดิ์   ผอ.กองการศึกษา 
7. นางสาวกิติมาภรณ์  คงชาญแพทย์  หัวหน้าสำนักปลัดฯ 
8. นายอดุลย์  หวังกุศล   ผญ.ม.10 
9. นายจัตตุรงค์  วงศ์สุรินทร์   ผญ.ม.13 
10. นายเนรมิตร์  เชียงศรี   กำนันตำบลวังม่วง 
11. นางสาวกัญญาภัทร  รัศมี   ผช.ธุรการ 

เปิดการประชุม เวลา 10.00 น. 

เลขานุการสภาฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเชิญท่านประธานสภา อบต.วังมว่ง จุดธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย
และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุม                                                             

ประธานสภาฯ   สวัสดีครับ ท่านนายกฯ  รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ และเพ่ือนสมาชิกสภา อบต.
วังม่วงทุกท่าน  วันนีเ้ป็นการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลวังมว่ง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2562    เมื่อที่ประชุมพร้อม และครบองค์ประชุม ก่อนที่จะเข้าระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป   ผมขอเชิญเลขานุการสภาอ่านประกาศอำเภอวังม่วง  เรื่อง เรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลวังม่วง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ.
2562   ให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นตำบลวังม่วง    ครับ 

เลขานุการสภาฯ   ประกาศอำเภอวังม่วง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  สมัย
วิสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยองค์การบรหิารส่วนตำบลวังมว่ง  มีความ
ประสงค์ขอเปิดสภาองค์การบริหารสว่นตำบลวังม่วง  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 
2562 เพ่ือพิจารณากันเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

อำเภอวังม่วง พิจารณาแล้วเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  ข้อ 59  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546  จึงเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่
วันที่ 24 กันยายน 2562 เป็นต้นไป  โดยมีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน ประกาศ  ณ  วันที่  
20  กันยายน  พ.ศ. 2555  ลงนามโดย นายศราวุธ  สุวรรณจูฑะ  นายอำเภอวังม่วง  

 

ประธานสภาฯ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  ได้อ่านประกาศอำเภอวังม่วง เรื่อง 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมว่ง  สมัยวิสามญั  สมัยที่ 3 ประจำปี  พ.ศ. 
2562  
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   ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง    ผู้ทรงเกียรติได้รับทราบแล้ว  ต่อไปผมขอ
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ -ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.
วังม่วง ร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
1. โครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ และ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(หมู่บ้านรักษาศีลห้า)  
2. พิธีเปิดใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3  หมู่ที่ 7 บ้านซับกระทิง โดยมี

การจัดทำพิธีสงฆ์  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน  2562  
3. โครงการจิตอาสาพัฒนาพ้ืนที่สาธรณะ หมู่ที่ 13 บ้านคลองมะเกลือ  ในวันที่ 

16 ตุลาคม  2562  
4. กำนันเนรมิตร์  เชียงศรี  ฝากประชาสัมพันธ์ร่วมยินดี กับการได้รับจัดสรร

งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดน้อย  

ที่ประชุม   - รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง   รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  
                            เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2562  (ครั้งที่ผ่านมา) 

ประธานสภาฯ  -ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลวงัม่วง  ทุกทา่นได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แล้ว ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม รายงาน
หรือไม่ ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ  -หากไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2    
    ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2562  
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเพื่อพิจารณา 
เรื่อง   พิจารณากันเงินค่าครภุัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล   

  วังม่วง งบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ                 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให้ท่านนายกฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ              อาศัยอำนาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ          
ที่ 4) พ.ศ. 2562 “ข้อ 59 ในกรณี ที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
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กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ยังมิได้ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ได้ไม่เกินอีก 
หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ

ดังกล่าว ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ได้ไม่เกินอีก
หนึ่งปีต่อ 

สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับ
อนุมติให้กันเงินไว้กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้เบิกจ่ายได้ตาม
ข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน ตามวรรคหนึ่ง หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน           
ตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน หรือมีเงินเหลือจ่าย  จากเงิน
ดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้น ตกเป็นเงินสะสม”และเพ่ือให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 “ข้อ 59”  

 

ประธานสภา ฯ             -ลำดับต่อไป   ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ครับ 

นายมานะชัย  สุนันตา -ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย              
นายก อบต.วังม่วง ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562  ไปแล้วนั้น   องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงมีความ 
    จำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
    ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  จึงขอขออนุมัติกันเงินค่า 
    ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี 
    หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน  2 โครงการ 
ดังนี้ (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 
1. หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสาธารณูปโภค รายการโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านมอดินแดง (ข้างฟาร์มไทรงาม)  
โดยก่อสร้างหอถังน้ำรูปแชมเปญขนาดความจุ 10 ลบ.ม.  สูง 10 เมตร 
พร้อมติดตั้งระบบน้ำ และขยายเขตท่อเมนประปาความยาวไม่น้อยกว่า 580 
เมตร   เป็นเงิน 491,800 บาท 

2. ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน รายการค่าตู้อบใช้ความร้อนด้วยไฟฟ้า   
จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน  140,000 บาท 
จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาแห่งนี้ทราบและขอกันเงินไม่เบิกเหลื่อมปี จำนวน 2 
โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 631,800 บาท 

  เหตุผล 
1. เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน   
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
2. เนื่องจากรายได้ที่อบต.วังม่วงได้รับการจัดสรรมาช้าซึ่งได้รับใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
ทำให้อบต.วังม่วงดำเนินการก่อหนี้ผูกพันไม่ทัน  
3. อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง (รอผู้รับเหมาเข้าทำสัญญา) จึงขออนุมัติกันเงินไว้
ตามระเบียบฯ ข้อ 59  

5/ประธานสภาฯ… 






