
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 

วันศุกร์ที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕62 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
ผู้มาประชุม 

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

 

ผู้ลาประชุม 
 

1. นายสมนึก  พันธ์เดช    ส.อบต. หมู่ที่  ๑  (ลาป่วย) 
2. นายประทุม   เกษาแสง    ส.อบต. หมู่ที่  ๑  (ลาป่วย) 
3. นายสุรศักดิ์  นิ่มประยูร    ส. อบต. หมู่ที่  ๕  (ลาป่วย) 
4. นายสุวิช  สนนาค    ส. อบต. หมู่ที่  ๙  (ลาป่วย) 
5. นายพิชญ์ชญะพงศ์ ขำอุปถัมภ์   ส. อบต. หมู่ที่  ๑๑ (ลาป่วย) 

 

ผู้ขาดประชุม 
 

      -ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานะชัย  สุนันตา   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
2. นายประหยัด  พัดลม   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
3. นายโยธิน  ปานช้าง   ผู้อำนวยการกองช่าง 
4. นางสาวนพศร  ศรีชัย   รองปลัดฯอบต.วังม่วง 
5. นางสาวสุวารี  ว่องไพกุล   ผอ.กองคลัง 
6. นางเสาวรัตน์  ยศธิศักดิ์   ผอ.กองการศึกษา 
7. นางสาวกิติมาภรณ์  คงชาญแพทย์  หัวหน้าสำนักปลัดฯ 
8. นางสาวมุกมุนินทร์  คารทอง  นักวิเคราะห์ฯ 
9. นางสาวกัญญาภัทร  รัศมี   ผช.ธุรการ 
10. นางสาวกชพร  จุลอำพันธ์   ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
11. นางกาญจณารมป์  รงยา   ผช.หมู่ที่ 1 

 
เปิดประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  ได้ทำการตรวจสอบรายชื่อสมาชิก สภา
ฯ มาประชุมครบองค์ประชุม เลขานุการสภาฯ จึงเชิญ นายประเทือง  มานะกุล ประธาน
สภาฯ จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุมสภาฯ และเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป 

      

นายประเทือง  มานะกุล -สำหรับวันนี้ เป็นการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญสมัยที่  2 ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ.     
ประธานสภาฯ   2562  ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภา 
    ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 
    2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 จึงทำการเรียกประชุมสภาองค์การ 
    บริหารส่วนตำบลวังม่วง ในวันศุกร์ที่  9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา                
    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และดำเนินการประชุมตาม 
    ระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 
นายประเทือง  มานะกุล  - ในวาระท่ี 1 มีท่านใดมีข้อราชการแจ้งในที่ประชุมทราบเชิญ 
ประธานฯ   
 
นายสมชาย  คล้ายเพ็ชร  -ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกอบต.วังม่วง 
สมาชิกหมู่ท่ี 3   กับ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. 
 

 
ที่ประชุม   -รับทราบ 
 
 
 

3/ประธานสภาฯ… 
 



-3- 
 

ประธานสภาฯ  -เชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์  
    พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ อำเภอ 
    วังม่วง  และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้  ขอเชิญร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน 

 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
2.1 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต .วังม่วง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2562 

 

ประธานสภาฯ  -กระผมขอให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พิจารณารายงานการประชุม             
   สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 13  มิถุนายน ๒๕๖2 
    -หากสมาชิกท่านใด เห็นควรแก้ไขถ้อยคำใดในรายงานการประชุมฯ ขอให้แจ้งต่อที่    
    ประชุม หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม    มีมติรับรอง  20  เสียง 
   ไม่รับรอง      -  เสียง 
   งดออกเสียง   2  เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานฯ งดออกเสียง) 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2563 

วาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  หมวด 3 ข้อ 47) 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกฯได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563  เพ่ือให้ 
สภาฯ ได้พิจารณา  ต่อไป 

 
นายมานะชัย สุนันตา -เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

นายก อบต.วังม่วง บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อีกครั้ง
หนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
ดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ดังต่อไปนี้ 
1.  สถานะการคลัง 
1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังม่วง  มีสถานะการเงินดังนี้ 

     ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
   1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   66,019,979  บาท 
   1.1.2  เงินสะสม    17,012,073.45  บาท 
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   1.1.3  ทุนสำรองเงินสะสม   31,669,218.14  บาท 
   1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จำนวน  -  โครงการ 
   1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน       จำนวน  -  โครงการ 

1.2  เงินกู้คงค้าง        -       บาท 

2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2562 
(1)  รายรับจริงทั้งสิ้น  46,530,126.19  บาท  ประกอบด้วย 

   หมวดภาษีอากร      1,428,628.74 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  494,957.70  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    343,865.58  บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0    บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    94,987.50  บาท 
   หมวดรายได้จากทุน    0       บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร    24,576,431.67 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    19,591,255.00 บาท 

(2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 0     บาท 
  (3)  รายจ่ายจริง  จำนวน  35,155,966.30  บาท  ประกอบด้วย 

   งบกลาง      10,408,304.50 บาท 
   งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)  

11,231,928.66 บาท 
   งบดำเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 
         4,767,135.78  บาท 
   งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 7,076,037.36  บาท 
   งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)  1,672,560.00 บาท 

  (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  3,087,852.80  
บาท 
(5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  จำนวน   4,971,000.00  
บาท 
 

ประธานสภาฯ  -ขอให้สมาชิกทุกท่านดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเอกสารร่างข้อบัญญัติ เรื่อง  
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบล              
    วังม่วง ที่ได้แจกทุกท่านไปแล้วนั้น 

-เพ่ิมเติมงบประมาณของ สำนักปลัด กองช่าง กองการศึกษา กองคลัง เพียงพอ 
ต่อการจัดตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดที่ต้องใช่หรือไม่ 
 

น.ส.กิติมาภรณ์  คงชาญแพทย์  -งบประมาณของสำนักปลัดเพียงพอต่อความต้องการ  
หัวหน้าสำนักปลัดฯ 
 

นายโยธิน  ปานช่าง(ผอ.กองช่าง)  -งบประมาณของกองช่างเพียงพอต่อความต้องการ  
 

นางสาวสุวารี  ว่องไพกุล(ผอ.กองคลัง)   -งบประมาณของกองคลังเพียงพอต่อความต้องการ 
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นางเสาวรัตน์   ยศธิศักดิ์  -งบประมาณของกองการศึกษาเพียงพอต่อความต้องการ  
ผอ.กองการศึกษา 
 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ    -เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยหรือประสงค์จะขออภิปราย ดังนั้น ในวาระที่ 1 แห่งร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผมขอความ 
   เห็นชอบจากที่ประชุมสภา อบต.วังม่วง ว่าเห็นควรรับหลักการร่างข้อบัญญัติ  
   งบประมาณหรือไม ่

 

มติที่ประชุม   -เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2562 ด้วยคะแนนเสียง 

    มีมตเิห็นชอบ  20  เสียง 
    ไมเ่ห็นชอบ    0  เสียง 
    งดออกเสียง   2  เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานฯ งดออกเสียง) 
 

ประธานสภาฯ   -ร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ได้ผ่านวาระแรกแล้ว 
 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 

3.2 เรื่อง 1. เลือกคณะกรรมการแปรญัติฯ (ไม่น้อยกว่า 3 คน ไม่เกิน 7 คน) 
     2. กำหนดวันยื่นคำแปรญัติร่างข้อบัญญัติฯ 
     3. กำหนดวันพิจารณาแล้วเสร็จของคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

ประธานสภาฯ   -เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจง 
     รายละเอียดขั้นตอนต่อไป 
 

ส.ต.ท.สิริศักดิ์  หอมรื่น  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.     
เลขานุการสภาฯ 2547 ข้อ  49  “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ ว                

ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภา 
ท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อกรรมการแปรญัตติด้วย”    
และข้อ  45  วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาในวาระที่  2  ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำ
แปรญัตติ ไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ  นั้น   
ข้อ  103(1)  คณะกรรมการสามัญประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจำนวน 

  ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  และข้อ  105  ภายใต้ข้อบังคับ  103   
  และข้อ  104  สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้  
  เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการใน 
  หน้าที่ของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ ... (3)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
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ประธานสภาฯ -ตามที่ เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงในเบื้องต้น  ดังนั้น  จึงขอให้สภาฯ เสนอจำนวน
คณะกรรมการแปรญัตติ  รายชื่อผู้สมควรให้เป็นกรรมการแปรญัตติและกำหนดวันแปร
ญัตติต่อไป 

 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ  -ต่อไปเป็นการเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะเอากี่คน  ขอเชิญเสนอ 
    ครับ 
 

ส.อบต.ม.5     -นายสมบัติ  กองนึก เสนอคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน  5  คน  โดยมีผู้รับรอง   
    จำนวน 2  คน   คือ 1. นายสมยศ  อ่อนน้อม  ส.อบต.ม.7  2. นายวัชรินทร์  เฉลิมวัฒน์  
                               ส.อบต.ม. 16 
 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอแจ้งที่ประชุมทราบว่าการ 
    เลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ เป็นอันว่ามีจำนวน 5 คน 

 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ  -ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่หนึ่ง 
    ขอเชิญครับ 

 

ส.อบต.ม.5 -นายสมบัติ  กองนึก  เสนอ  นายยนต์  ปาลวัฒน์  ส.อบต.ม.9  เป็นคณะกรรมการฯ   
โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ นายสมศักดิ์  ช้างเนียม  ส.อบต.ม.12  และนายจรัญ ทิวาวรรณ์            
ส.อบต.ม.4 

 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอประกาศให้ 
ที่ประชุมทราบว่า นายยนต์  ปาลวัฒน์  ส.อบต.ม.9  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการฯ          
คนที่หนึ่ง 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่สอง    
    ขอเชิญครับ  
 

ส.อบต.ม.16           -นายวัชรินทร์  เฉลิมวัฒน์ เสนอ นายจรัญ  ทิวาวรรณ์  ส.อบต.ม.4  เป็นคณะกรรมการฯ  
    โดยมีผู้  รับรอง 2 คน คือ นายธีรยุทธ  กองเทพ ส.อบต.ม.10  และนายเฉลิมพล             
    เอ่ียมเพ็ชรเพ็ง  ส.อบต.ม.16 
 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอประกาศให้ที่ 
    ประชุมทราบว่า  นายจรัญ  ทิวาวรรณ์  ส.อบต.ม.4  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการฯ               
    คนที่สอง 

 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
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ประธานสภาฯ  -ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  คนที่สาม                
    ขอเชิญครับ 
 

ส.อบต.ม.14          -นายจิราศักดิ์  ทิพย์มาตร เสนอ นายธีรยุทธ  กองเทพ ส.อบต.ม.10  เป็นคณะกรรมการฯ   
    โดยมีผู้รับรอง  2 คน คือ นายสมชาย  คล้ายเพ็ชร  ส.อบต.ม.3  และนายสมยศ                  
    อ่อนน้อม ส.อบต.ม. 7 
 

 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอประกาศให้ที่  
    ประชุมทราบว่า นายธีรยุทธ  กองเทพ  ส.อบต.ม.10  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการฯ  
    คนที่สาม 
 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ  -ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่สี่               
    ขอเชิญครับ 
 

ส.อบต.ม.12           -นายทองสุข  หมวดแร่  เสนอ  นายวัชรินทร์  เฉลิมวัฒน์  ส.อบต.ม.16 เป็นคณะ 
    กรรมการฯ โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ นายบรรเลง  ไชยสุวรรณ  ส.อบต.ม.17 และ            
    นายเหลือ  ฆ้องนอก ส.อบต.ม.8 
 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอประกาศให้ที่  
    ประชุมทราบว่า นายวัชรินทร์  เฉลิมวัฒน์  ส.อบต.ม.16 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการฯ  
    คนที่สี่ 

 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ  -ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  คนที่ห้า ขอเชิญ 
    ครับ 
 

ส.อบต.ม.2           -นางสมหมาย  ขำสะอาด  เสนอ นายบรรเลง  ไชยสุวรรณ  ส.อบต.ม.17  เป็นคณะ 
    กรรมการฯ  โดยมีผู้รับรอง  2 คน คือ นายฟ้อน  ศรีวารี  ส.อบต.ม.2  และนายสมบูรณ์   
    สุวรรณ์ ส.อบต.ม. 4 
 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอประกาศให้ที่  
    ประชุมทราบว่า  นายบรรเลง  ไชยสุวรรณ  ส.อบต.ม.17 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการฯ  
    คนที่ห้า 
 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ -ต่อไปสภาฯ จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ              
ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นควรกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ภายในวันที่ 13 - 15  สิงหาคม พ.ศ. 2562   
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ตั้งแต่เวลา   08.30 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุมสภาฯ อบต.วังม่วง 
โดยมีมต ิ

    เห็นชอบ  20  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
    งดออกเสียง   2  เสียง  (ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 

ประธานสภาฯ  -สมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่มีความประสงค์จะขอยื่นแปรญัตติฯ ให้ทำเป็นหนังสือขอเสนอ 
  แปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ภายในวันที่  13-15  สิงหาคม  พ.ศ.   
  2562  ตั้งแตเ่วลา  08.30-16.30  น. ตามวันและเวลาดังกล่าว  

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 4.1 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน หมวด 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

นายมานะชัย  สุนันตา -เรียน  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  เรื่องการ
นายกอบต.วังม่วง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ หมวด 
    ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างด้วยฝ่ายบริหาร มีความประสงค์โอนเพ่ิมงบประมาณฯ  
    เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โดยอาศัย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) ข้อ 27  ได้กำหนดว่า การ 
    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ  
    ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ  
    สภาท้องถิ่น  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   1. สำนักงานปลัด 
    - หมวดค่าครุภัณฑ์   
    1. ครุภัณฑ์สำนักงาน 

1.1) โต๊ะคอมพิวเตอร์ แบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว  ตั้งไว้  11,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ปฏิบัติงาน  แบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 
ขนาดไม่น้อยกว่า 120x65x75 ซม.  มีลิ้นชักที่วางคีย์บอร์ด และลิ้นชักสำหรับเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ จำนวน 2 ตัวๆ ละไม่เกิน 5,500 บาท   
1.2) เก้าอ้ีทำงาน แบบมีพนักพิงและเบาะที่นั่งหุ้มด้วยหนังเทียม จำนวน 1 ตัว  ตั้งไว้  
4,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานสำหรับนักบริหารงาน อบต.(รองปลัดฯ)  
ขนาดไม่น้อยกว่า 65x80x115 ซม.   แบบมีพนักพิง  และเบาะหุ้มด้วยหนังเทียม มีที่
พักแขน 2 ข้าง ขาเก้าอ้ีมีล้อ ปรับเอนและปรับระดับได้  จำนวน 1 ตัวๆ  ละไม่เกิน 
4,000 บาท  
1.3) เก้าอ้ีทำงาน แบบมีพนักพิงและเบาะที่นั่งหุ้มด้วยหนังเทียม  จำนวน 2 ตัว   ตั้งไว้ 
4,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล ขนาดไม่น้อย
กว่า 60x65x95 ซม. แบบมีพนักพิงและเบาะหุ้มด้วยหนังเทียม มีที่พักแขน 2 ข้าง ขา
เก้าอ้ีมีล้อและปรับระดับได้ จำนวน 2 ตัวๆ ละไม่เกิน 2,000 บาท 
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(ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฯ ปี 2561)  

    2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
2.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 4 ชุด  ตั้งไว้  88,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 4 ชุดๆ ละไม่เกิน 22,000 
บาท สำหรับใช้ปฏิบัติราชการภายในสำนักงานปลัดฯ แทนของเดิมท่ีพังและจัดหาเพ่ิมเติม  
2.2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง  ตั้งไว้  10,000 บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่องๆ ละไม่เกิน 
2,500 บาท สำหรับใช้ปฏิบัติราชการภายในสำนักงานปลัดฯ  แทนของเดิมที่พังและ
จัดหาเพิ่มเติม 
 2.3) จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ  ตั้งไว้  2,800 บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จำนวน 1 จอๆ ละไม่เกิน 
2,800 บาท สำหรับใช้ปฏิบัติราชการภายในสำนักงานปลัดฯ แทนของเดิมที่พังตั้งราคา
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ  ประจำปี พ.ศ. 
2562 

     2. กองการศึกษาฯ 

    - หมวดค่าครุภัณฑ์   
    1. ครุภัณฑ์สำนักงาน  

1.1) ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน แบบกระจก จำนวน 2 ตู้  ต้ังไว้11,000  บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน แบบกระจก จำนวน 2 ตู้  จำนวน 2 ตู้ๆ ละ
ไม่เกิน 5,500 บาท  
1.2 ตู้เก็บของ 9 ช่อง จำนวน 6 ตู้ ตั้งไว้ 24,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บของ 
9 ช่อง จำนวน 6 ตู้ๆ ละไม่เกิน 4,000 บาท  (ต้ังราคาตามท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์
ชนิดนี้ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ปี 2561)  

    2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
2.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 1 ชุด  ตั้งไว้  30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 ชุดๆ ละไม่เกิน 30,000 
บาท สำหรับใช้ปฏิบัติราชการภายในกองการศึกษาฯ  
2.2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้  2,500 บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่องๆ ละไม่เกิน 
2,500 บาท สำหรับใช้ปฏิบัติราชการภายในกองการศึกษาฯ  
2.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 15,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ชนิดสี จำนวน 
1 เครื่องๆ ละไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับใช้ปฏิบัติราชการภายในกองการศึกษาฯ  
(ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ  ประจำปี 
พ.ศ. 2562)  
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   3. กองช่าง 
    - หมวดค่าครุภัณฑ์   
    1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 1 ชุด  ตั้งไว้  30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 ชุดๆ ละไม่เกิน 3,0000 
บาท สำหรับใช้ปฏิบัติราชการภายในกองช่าง  

     - หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

2.1 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านมอดินแดง  ตั้งไว้ 491,800 
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านมอดินแดง ต.วังม่วง 
อ.วังม่วง จ.สระบุรี  โดยดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งหอถังน้ำรูปแชมเปญ ขนาด
ความจุ  10 ลบ.ม. พร้อมขยายเขตประปา ระยะทางไม่น้อยกว่า 580 เมตร ดังนั้น  
เพ่ือให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและให้การปฏิบัติราชการ
เป็ น ไป ด้ ว ยค ว าม เรี ย บ ร้ อ ย  บ รรลุ วั ต ถุ ป ระส งค์  แ ล ะ เป็ น ไป ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.            
2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) ข้อ 27  จึงเห็นควรเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการ 
ใหมใ่นการนี้  กระผมขออนุญาตชี้แจงต่อสภาฯ เพ่ิมเติมว่า งบประมาณฯ ที่ได้นำมาโอน 
เพ่ิม เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในครั้งนี้  เป็นเงิน
งบประมาณเหลือจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ที่ได้
ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว เช่น โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 และ
หมู่ที่ 17 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 6  ค่าจ้างออกแบบอาคารแหล่งเรียนรู้
บ้านโป่งตะขบ  และโครงการอื่นๆ เป็นต้น            

 

ประธานสภาฯ -ในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน หมวดค่า 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบยกมือครับ  หากไม่สมาชิกท่านใดยก 
มือคัดค้านถือว่าเห็นชอบ กระผมขอมติที่ประชุมในการรับรองการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 

 

มติที่ประชุม    มีมตเิห็นชอบ  20  เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบ    0  เสียง 
   งดออกเสียง   2  เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานฯ งดออกเสียง) 
 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ  -พักการประชุม  เวลา 12.00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน) 
-เริ่มเวลา 13.00 น. 
 

4.2 จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  

นายมานะชัย สุนันตา -เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  และสมาชิกองค์การบริหาร
นายกอบต.วังม่วง ส่วนตำบลวังม่วง ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงได้พิจารณาอนุมัติ   
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   งบประมาณตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ไป 
    แล้วนั้น  ด้วยคณะผู้บริหารฯ ได้มีนโยบายแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน 
    เขตพ้ืนที่ตำบลวังม่วง ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อีกทั้ง  
    เป็นกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เนื่องจากงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562  
    องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีไม่เพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน 
    ของประชาชนได้ทั่วถึง และคณะผู้บริหารฯ ได้ตรวจสอบสถานการณ์คลังของอบต.วังม่วง 
    แล้ว ปรากฏว่ามีเงินสะสมจ่ายได้ทั้งสิ้น 16,935,235.37 บาท ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไข 
    ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงิน 
    สะสมของอบต.วังม่วง จำนวน 4 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น2 ,621,100.00 บาท โดย 
    อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
หมวด 8 ภายใต้บังคับข้อ 89 (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้   

  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น   รายละเอียดโครงการดังนี้ 
    1.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่ 1  บ้านท่าฤทธิ์   
    (กลุ่มบ้านนายเหลือ  ปราการ)  จำนวน  494,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าทำผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  หนา  0.05 เมตร 
บนพ้ืนทางเดิม  กว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  310  เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  ไม่น้อยกว่า  1,240 ตร.ม.      
(ตามแบบกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง) 
2.  โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ  หมู่ที่  1  
บ้านท่าฤทธิ์   จำนวน  1,532,100  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังน้ำรูปเชมแปญ  ขนาดความจุ  30 ลบ.ม. สูง  25  
ม.  เจาะบ่อบาดาล  Ø 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า  60  ม.  พร้อมขยายเขตท่อเมน
ประปาไปหมู่ที่  8  ถึงหมู่  16  ท่อเมนประปา PVC ขนาดØ 3 นิ้ว  ชั้น  8.5  
ยาวไม่น้อยกว่า  3,800  ม.  (ตามแบบกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล              
วังม่วง) 

      3.  โครงการวางท่อระบายน้ำ  หมู่ที่  2  บ้านมอดินแดง (กลุ่มข้างหมู่บ้าน) 
       จำนวน 200,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ  ขนาดเส้นผ่า 
       ศูนย์กลาง  1  เมตร  2  แถว  พร้อมชานคอนกรีตหน้าท่อ  (ตามแบบกองช่าง 
       องค์การบริหาร ส่วนตำบลวังม่วง) 

      4.  โครงการติดตั้งถังแชมเปญพร้อมระบบประปา  กลุ่มบ้านนายหว่ัน  พันธุ์สุ   
       หมู่ที่  13  บ้านคลองมะเกลือ จำนวน  395,000 บาท   
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังน้ำรูปแชมแปญ  ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง   
       15  ม.  พร้อมวางท่อเมนประปา PVC  ขนาด  Ø  2  นิ้ว  ชั้น  8.5  ยาวไม่ 
       น้อยกว่า  500  ม.  (ตามแบบกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 
ประธานสภาฯ    -เชิญสมาชิกในแต่ละหมู่ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลต่างๆของโครงการจ่ายขาด 
     ทั้ง 4 โครงการเพื่อความถูกต้อง และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  

-เชิญโครงการที่ 1  เชิญตรวจสอบความถูกต้องตามข้อมูลที่ท่านได้รับเอกสาร 
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นายโยธิน  ปานช้าง -ขอชี้แจงแทนสมาชิกหมู่ที่  1  โครงการที่  1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
    หมู่ที่ 1  ได้ออกสำรวจพื้นที่จริงถูกต้องตามรายละเอียด 
    -โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ 1  
    เนื่องจากหมู่ที่  8 และหมู่ที่  16 ได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำประปา จึงมีความ 
    จำเป็นต้องดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และได้ออกสำรวจพื้นที่จริงแล้วว่า พื้นที่ของ 
    หมู่ที่ 1 มีน้ำประปาเพียงพอต่อส่งไปช่วยเหลือหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 16 จึงดำเนินการตั้งถัง 
    แชมเปญในพื้นที่ หมู่ที่ 1 เพ่ือส่งน้ำไปช่วยเหลือตามรายละเอียดเอกสารที่แจกไปนั้น 
 

ประธานสภาฯ -เชิญสมาชิกหมู่ท่ี 2 ตรวจสอบโครงการเชิญครับ 
 

สมาชิก ส.อบต.ม.2 -ทางสมาชิก ส.อบต.ม.2  ได้สำรวจพื้นที่จริงร่วมกับกองช่าง อบต.วังม่วง ในส่วนโครงการ
ที่ 3 โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านมอดินแดง  รายละเอียดถูกต้อง 

 

ประธานสภาฯ -เชิญ ตรวจสอบโครงการของหมู่ที่ 13 เชิญครับ 
 

นายโยธิน  ปานช้าง -เนื่องจากหมู่ที่ 13 ไม่มี  ส.อบต.  กองช่าง อบต.วังม่วง ได้สำรวจพ้ืนที่จริงร่วมกับ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13  ในส่วนโครงการที่ 4  โครงการติดตั้งถังแชมเปญพร้อมระบบ
ประปา กลุ่มบ้านนายหวั่น พันธุ์สุ หมู่ที่ 13 บ้านคลองมะเกลือ  รายละเอียดถูกต้อง 

 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดเสนอ หรือทักท้วงเพ่ิมเติมเชิญครับ   หากไม่มีสมาชิกท่านใดทักท้วง
โครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงจะดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 4 โครงการ กระผมขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม    มีมตเิห็นชอบ  20  เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบ    0  เสียง 
   งดออกเสียง   2  เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานฯ งดออกเสียง) 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ  -กรณีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวังยาง เพ่ือใช้เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษ 
    ประจำจังหวัดสระบุรี อ.วังม่วง สำหรับเป็นที่ เรียนของเด็กพิการ เนื่องจากต้องใช้  
    งบประมาณสำหรับการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเป็นจำนวนพอสมควร จึงได้ประสาน 
    ไปกับทางนายอำเภอวังม่วง ทางอำเภอจะร่วมมือระดมทุนปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน          
    คนพิการด้วย เพ่ือช่วยพัฒนาสถานที่โรงเรียนแก่เด็กพิการต่อไป 
 

ส.ต.ท.สิริศักดิ์  หอมรื่น -ด้วยทางอำเภอประสานแจ้งมาให้ทาง อบต.วังม่วง กำหนดวันจัดกิจกรรมจิตอาสา  
เลขานุการฯ/ปลัดฯ โรงเรียนบ้านวังยาง  วันที่ 20 สิงหาคม  2562 เวลา 09.00 น. ณ   โรงเรียนบ้าน              
    วังยาง ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว และพร้อมเตรียมอุปกรณ์มาเพ่ิมเติม 
 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ  -สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม ่
    

ที่ประชุม  -ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
 

ปิดการประชุม     เวลา  14.30 น. 
13/ผู้จดรายงาน… 




