
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งท่ี 2/๒๕๖๒ 

ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

ผู้มาประชุม (สมาชิกฯ) 

1. นายประเทือง  มานะกุล    ประธานสภาฯ (หมู่ที่ 3) 
2. นายสมนึก  พันธ์เดช    ส.อบต. หมู่ที่  ๑ 
3. นายประทุม   เกษาแสง    ส.อบต. หมู่ที่  ๑ 
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. นายสุรศักดิ์  นิ่มประยูร    ส. อบต. หมู่ที่  ๕  
10. นายประเสริฐ  แหล่งหล้า    ส. อบต. หมู่ที่  ๗ 
11. นายสมยศ  อ่อนน้อม    ส. อบต. หมู่ที่  7  
12. นายเหลือ  ฆ้องนอก    ส. อบต. หมู่ที่  ๘ 
13. นายยนต์  ปาลวัฒน์    ส. อบต. หมู่ที่  ๙ 
14. นายธีรยุทธ   กองเทพ    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๐ 
15. นายสาทิพย์  ทรัพย์อินทร์    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๐ 
16. นายพิชญ์ชญะพงศ์ ขำอุปถัมภ์   ส. อบต. หมู่ที่  ๑๑ 
17. นายทองสุข  หมวดแร่    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๒ 
18. นายสมศักดิ์  ช้างเนียม    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๒ 
19. นายจิราศักดิ์   ทิพย์มาตร    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๔ 
20. นางสาวสุดใจ  อ่ำสถาน    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๔ 
21. นายวัชรินทร์   เฉลิมวัฒน์    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๖ 
22. นายบรรเลง  ไชยสุวรรณ    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๗ 
23. ส.ต.ท.สิริศักดิ์  หอมรื่น    ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ 

 

ผู้ลาประชุม 

1. นายกรี  แก่นสลุง     รองประธานสภาฯ (หมู่ที่ 6) 
2. นายฟ้อน  ศรีวารี     ส.อบต. หมู่ที่  ๒ 
3. นายสมชาย  ยอดสุวรรณ์    ส. อบต. หมู่ที่  ๘  
4. นายสุวิช  สนนาค    ส. อบต. หมู่ที่  ๙  
5. นายเฉลิมพล  เอี่ยมเพ็ชรเพ็ง   ส. อบต. หมู่ที่  ๑๖ 

ผู้ขาดประชุม 

      -ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานะชัย  สุนันตา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
2. นายประหยัด  พัดลม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
3. ว่าที่ ร.ต.จิโรจ  บุญรามณรงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
4. นายเนรมิต  เชียงศรี  กำนัน ต.วังม่วง 
5. นายโยธิน  ปานช้าง  ผอ.กองช่าง 
6.  นางสาวสุวารี  ว่องไพกุล  ผอ.กองคลัง 
7.  นางเสาวรัตน์  ยศธิศักดิ์  ผอ.กองการศึกษา 
8. นางสาวมุกมุนินทร์  คารทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ 
9. นางสาวนพศร  ศรีชัย  รองปลัดอบต.วังม่วง 
10. นางสาวนัฐสุดา  เกษตรไพศาล ผช.นักวิเคราะห์ฯ 
11. นายสมคิด  นุพันธ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 
12. นายบุญญฤทธิ์  ศรีวารี  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 
13. นายวันชัย  มีฤาษี  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 
14. นางสาวกิติมาภรณ์  คงชาญแพทย์     หัวหน้าสำนักปลัด 
15. นางสาวสุภาวดี  สังข์กลาง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

นายประเทือง  มานะกุล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  เป็นประธานการประชุม  โดยมี
สมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมจำนวน  22 คน และผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  15  คน  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว
ประธานในที่ประชุมจุดธูป-เทียนพระรัตนตรัยแล้วสวดมนต์ไหว้พระ เพ่ือเป็นศิริมงคล และได้ดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ   -เชิญคณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/สมาชิกสภาฯ แจ้งเรื่องงานกิจกรรม/โครงการ  
     ต่างๆ ต่อที่ประชุมทราบ  

นางเสาวรัตน์  ยศธิศักดิ์  - กองการศึกษาเรียนเชิญสมาชิกสภาทุกท่านร่วมกิจกรรมดังนี้ 

1. ร่วมทำบญุเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3  ดังกำหนดการนี้ 

กำหนดการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3 (โรงเรียนวัดน้อยสามัคคี
ธรรม) องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2562 
เวลา 09.09  น.  -    นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลวังม่วง  
กล่าวเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3 (ตัด
ริบบิ้น) 
- การแสดงของเด็ก 
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1. การแสดงชุดที่ 1 “รำเชิญพระขวัญ”ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3  
     (เด็กจำนวน 4 คน  ครูผูฝ้ึกสอน ครูจำปา แก้วดวงดี,ครูอภิญญา คณะ
ฤทธิ์) 
2. การแสดงชุดที่ 2 “ทหารพระราชา นักรบนิรนาม” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ป่าสักชลสิทธิ์ 2 (เด็กจำนวน 15 คน ครูผู้ฝึกสอน ครูสาลี่ จิตสันติ,ครู
บัวเครือ ทองคำ, 
ครูจิราพัชร  วงศ์รุ่ง) 

3. การแสดงชุดที่ 3 “เพลงฝนเทลงมา”ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3         
(เด็กจำนวน 20 คน ครูผู้ฝึกสอน ครูจำปา แก้วดวงดี,ครูอภิญญา  คณะ
ฤทธิ์) 

เวลา 10.30 น.  -    พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ 
เวลา 11.00 น.  -    ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 
เวลา 12.00 น.  -    ร่วมรับประทานอาหาร 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

2. กิจกรรมลอยกระทงในวันที่  11  พฤศจิกายน  2562  จะมีการประกวด
หนูน้อยนพมาศ  และประกวดการจัดทำกระทง 

3. เชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา  ณ  โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด 
 

ส.ต.ท.สิริศักดิ์  หอมรื่น  -ขออนุญาตเพ่ิมเติมชี้แจงต่อสภาในส่วนของเรื่องกีฬา  โดยจะมีการแข่งขันกีฬา
เลขานุการฯ   ดังนี้ 

 1. ฟุตบอลทั่วไป 
 2.ตะกร้อ 
 3.วอลเลย์บอลหญิง 
 4.เปตองแยกชาย – หญิง 
 โดยกิจกรรมกีฬาได้มีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 230 คน  และมีผู้สนับสนุน

งบประมาณเพ่ิมเติมในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
  

นางสาวสุภาวดี  สังข์กลาง - ประชาสัมพันธ์เนื่องจากอบต.วังม่วงได้รับ สลากกาชาดของสภากาชาดไทย           
นักจัดการงานทั่วไปฯ  จำนวน  1  เล่น ซึ่งมีสลากจำนวน 10 ฉบับ จึงขอแจ้งสมาชิกท่านใดที่สนใจซื้อ 
     สลากบำรุงสภากาชาดไทย รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนสภากาชาดไทย  
     ออกรางวัล วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ เวทีกลาง สวนลุมพินี  

รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 20 บาท  
รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งหนั  10 บาท   
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก  2  บาท 
รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท  
รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง 
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว  เช็คของขวัญ  มูลค่า 3,000 บาท 
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว  เช็คของขวัญ  มูลค่า 2,000 บาท 
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เช็คของขวัญ มูลค่า 1,000 บาท 
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-ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
1. สถานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดวัดโป่งเก้ง หมู่ที่ 10             
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุก
ท่านพร้อมประชาสัมพันธ์ให้จิตอาสาและประชาชนภายในหมู่บ้านเข้าร่วม
กิจกรรมโดยพร้อเพียงกัน พร้อมนำอุปกรณ์ในการทำความสะอาดมาด้วยคะ
ขอบคุณคะ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังม่วง  สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 
4 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม  2562 (ครั้งที่ผ่านมา)   

ประธานสภาฯ  การรับรองการรายงานการประชุมสภา อบต.วังม่วง  สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 
4 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อศุกร์ที่ 25 ตุลาคม  2562 (ครั้งที่ผ่านมา)  ตามที่ได้
อ่านรายงานการประชุมเพ่ือให้ทุกท่านได้ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมที่
แจกไปนั้นมีท่านไหนจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ 

ที่ประชุม - มีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จำนวน  21  เสียง 
2. ไม่เหน็ชอบ    จำนวน  -     เสียง 
3. งดออกเสียง    จำนวน  1    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

ประธานสภาฯ - เรื่องเพ่ือพิจารณาข้อ 3.1 เชิญคณะผู้บริหารกล่าวรายงานต่อสมาชิกสภาทราบ 

นายมานะชัย  สุนันตา  -เรียน   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงและสมาชิกสภา            
นายกฯ     องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ  โดยกำหนดมาตรการ  
เช่น  การใช้จ่ายภาครัฐ  โดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร  
การท่องเที่ยว  การลงทุน  และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย  ส่งเสริม
สนับสนุน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้จ่ายเงินสะสม  เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน  ของประชาชน  และสนับสนุน  การดำเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล  ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ   

กระทรวงมหาดไทย  พิจารณาแล้วเห็นว่า  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ดำเนินการแก้ไขปัญหา  ความเดือดร้อน  ของประชาชน  และสามารถ
นำเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  ตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัว  
และมีประสิทธิภาพ  เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล                
จึงได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ 
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รัฐบาล  5  ด้าน  ประกอบด้วย  1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  2.  ด้านการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน     3.  ด้านเศรษฐกิจและสังคม  4.  ด้านส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  และ  5.  ด้านการศึกษา  และอาศัยอำนาจตามความในข้อ  89/1  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก
เงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  โดยความเห็นชอบ  ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  อนุมัติยกเว้น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถนำ
เงินสะสม  ไปใช้จ่ายในการดำเนินการ  ตามแนวทางดังกล่าวได้  โดยยกเว้นการ
กันเงินตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทยว่า  ด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  89  และให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พิจารณากันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  และกรณีที่มีสาธารภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น  โดย
คำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง  และต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสม
ต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่  31  ตุลาคม  2562   
 โดยมีรายละเอียด  การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม   จำนวน  24 
โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 7,189,000 บาท  ตามเอกสารจ่ายขาดเงินสะสม  
ครั้งที่   1  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย      
 

นางสาวมุกมุนินทร์  คารทอง - ในเรื่อง พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกทุกท่านทราบ  ขอให้สมาชิกทุกท่าน 
     ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการที่จะดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1  
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ประธานสภาฯ - เมื่อสมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการที่จะดำเนินการใช้
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่  1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563                
มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือไม่  หากไม่มีท่านใดจะแก้ไข
เพ่ิมเติมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 

ที่ประชุม - มีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  จำนวน  21  เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ    จำนวน  -     เสียง 
3. งดออกเสียง    จำนวน  1    เสียง 

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. 
 

3.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่ม ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 ข้อ 27 
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ประธานสภาฯ   -เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดต่อสมาชิกทุกท่านในที่ประชุมทราบ 

นายมานะชัย  สุนันตา  -เรียน   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงและสมาชิกสภา            
นายกฯ     องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
     งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตามระเบียบ 
     กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) ข้อ 27 ได้กำหนด 
     ว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่  
     ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้  
     เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
วัตถุประสงค์  เห็นควรให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงอนุมัติการโอน
งบประมาณ   ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. สำนักงานปลัด 

ขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณฯ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่  เป็นเงิน
งบประมาณ 17,000 บาท ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป            
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร  รายการ เครื่องสูบน้ำ
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ(ซับเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า  ตั้งไว้  17,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ(ซับเมอร์ส) ขนาด 
1.5 แรงม้า พร้อมสายไฟ สำหรับใช้กับระบบประปาสำนักงาน (ด้านหน้า อบต. 
วังม่วง) แทนของเดิมที่พัง (ตั้งราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ปี 2561) (สำนักงานปลัดฯ)   

เนื่องจากสำนักงานปลัดฯ  มิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือดำเนินการตาม
โครงการฯ ดังกล่าว  เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อีก
ทั้งมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้งาน จากการสำรวจงบประมาณรายจ่ายใน
สำนักงานปลัด  งบดำเนินงาน  หมวดใช้สอย  ประเภท ค่าบำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซม  ตั้งไว้รวม 400,000 บาท  มีงบประมาณคงเหลือรวม 390,600 
บาท  แยกเป็น  รายการ 8. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           
มีงบประมาณคงเหลือ  100,000 บาท  ตามที่ได้แจกเอกสารต่อทุกท่านทราบ
ไปแล้ว 

ส.ต.ท.สิริศักดิ์  หอมรื่น  -แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในส่วนประปาของอบต.วังม่วง  มีอยู่ 2 จุด  ด้านหน้า            
เลขานุการสภาฯ   และด้านหลัง  และได้รับบันทึกรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักป้องกันและ 
     บรรเทาสาธารณภัย ว่าได้นำรถบรรทุกน้ำเข้าเติมน้ำเพ่ือเตรียมความพร้อมใน 
     งานป้องกันระงับอัคคีภัย ได้พบความผิดปกติของระบบน้ำประปาถังแชมเปญ 
     ด้านหน้าสำนักงาน อบต.วังม่วง ว่าน้ำสูบไม่ขึ้นจากตัวถังแชมเปญและมีเสียง 
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เครื่องสูบน้ำอยู่ตลอดเวลา(เครื่องสูบน้ำไม่ตัด) ทั้งนี้หากปล่อยให้ระบบประปา 

  ชำรุดไว้นานอาจทำให้ระบบประปาด้านหน้าเสียหายอย่างมาก อีกทั้งจะทำให้ 
  ระบบประปาด้านหลังทำงานหนักเกินกำลังของเครื่องสูบน้ำอาจเกิดความ 
  เสียหายทั้งสองด้านมากกว่าเดิม 

ดังนั้น ทางอบต.วังม่วง จึงให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างที่  
มีอาชีพรับจ้างตรวจสอบความชำรุดเสียหายของระบบประปาฯ และมอบหมาย 
กองช่างประมาณราคาในการดำเนินการซ่อมแซมระบบประปา ดังรายละเอียด  
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ที่ได้แจกให้ทุกท่านในที่ประชุม 
จึงขอแจ้งในทุกท่านในที่ประชุมทราบ 

 

ประธานสภาฯ -ในเรื่องของระบบประปา ขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาฯ  และกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-17 ให้หมู่ที่มีถังประปาแชมเปญ จัดทำท่อบายพาสไว้สำหรับ
เติมน้ำรถดับเพลิง เพ่ือลดเวลากรณีการเติมน้ำฉุกเฉินเมื่อมีเหตุไฟไหม้บ้านที่อยู่
ห่างไกล อบต.วังม่วง 

 

นายเนรมิต  เชียงศรี(กำนัน) -เห็นชอบตามที่ท่านประธานสภาเสนอ ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะแต่
ละหมู่มีประปาถังแชมเปญอยู่แล้ว เพ่ือช่วยให้รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเติมน้ำได้เร็ว
ขึ้น กรณีมีเหตุไฟไหม้ฉุกเฉิน และจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใหญ่บ้านที่ไม่ได้
เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้ทราบทุกหมู่ และเสนอในครั้งประชุมกต. ต่อไป 

 

ประธานสภาฯ - ตามที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมรายละเอียดหรือไม่ 
(ไม่มี) หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมรายละเอียด ขอมติเห็นชอบต่อการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ที่ประชุม - มีมติดังนี้ 
1. เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  จำนวน  21  เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ    จำนวน  -     เสียง 
3. งดออกเสียง    จำนวน  1    เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
4.1 การจัดหาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อการอยู่อาศัย 

นางสาวนพศร  ศรีชัย -ขออนุญาตต่อท่ีประชุมสภาฯ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากท่านนายกอบต. ให้ดูระเบียบ 
รองปลัดฯ                   เกี่ยวกับการเช่าเพ่ือการอยู่อาศัย  จึงขอชี้แจงรายละเอียดตั้งแต่กฎหมายให้อำนาจ และ

ระเบียบแนวทางปฏิบัติ  จากการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน 
    ตำบลเพื่อการอยู่อาศัย   

-เริ่มจากกฎหมายให้อำนาจ คือ กฎหมายจัดตั้ง ตามพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562  
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มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำใน 
เขตองค์การบริหารส่วนตำบล  เช่น การจัดให้มีถนน  ไฟฟ้า  ประปา การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  การพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
ฯลฯ 
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล  เช่น  การผังเมือง  การท่องเที่ยว กิจการเกี่ยวกับพาณิชย์  
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ ฯลฯ โดยประเด็นที่เก่ียวข้องในครั้งนี้  (9) หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินจากองค์การบริหารส่วนตำบล และเมื่อมีการหาผลประโยชน์
ก็ย่อมมีรายรับเกิดข้ึน โดยมาตรา 82 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
(1) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล   

- ส่วนระเบียบที่ให้แนวทางปฏิบัติ คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 

           ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการ
โดยวิธีประมูล 

(1) มีกำหนดไม่เกิน 3 ปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ 
(2) มีกำหนดเกิน 3 ปี ให้สภาท้องถิ่น เป็นผู้อนุมัติ 

ข้อ 15 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ดำเนินการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอกรณี
องค์การบริหารส่วนตำบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่นที่จัดหาประโยชน์ เป็น
ประธานกรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดหาประโยชน์ ผู้แทนส่ วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการกำหนด
อัตราค่าเช่า มีจำนวนตามความเหมาะสมเป็นกรรมการให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่  
ดังนี้ 

(1) กำหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของการจะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่วงหน้าไว้โดยให้คำนึงถึงสภาพและทำเลของอสังหาริมทรัพย์
นั้น 

(2) กำหนดหลักเกณฑ์การเช่าและการต่ออายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระยะเวลาการให้เช่าและอัตราค่าเช่า ภายหลังการต่ออายุ
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ให้กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อน
เช่า และการต่ออายุสัญญาเช่าทุกครั้ง 

(3) กำหนดค่าตอบแทนการต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่า การโอนสิทธิการเช่า
และการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น 
การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีประโยชน์ตอบแทนไม่ต่ำ
กว่าอัตราท่ีคณะกรรมการจัดหาประโยชน์กำหนด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นให้คณะกรรม 
การพิจารณาอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมาก ยกเว้นเป็นกรณีเฉพาะรายไป 
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