
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 

วันที่   14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕62 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
ผู้มาประชุม 
 1. นายประเทือง  มานะกุล    ประธานสภาฯ 
 2. นายกรี  แก่นสลุง     รองประธานสภาฯ   
 3. นายประทุม   เกษาแสง    ส. อบต. หมู่ที่  ๑  

4.  นายสมนึก  พันธ์เดช    ส. อบต. หมู่ที่  ๑ 
5. นายฟ้อน  ศรีวารี     ส. อบต. หมู่ที่  ๒ 
6. นางสมหมาย ขำสะอาด    ส. อบต. หมู่ที่  ๒ 

 7. นายสมชาย  คล้ายเพ็ชร    ส. อบต. หมู่ที่  ๓ 
 8. นายจรัญ  ทิวาวรรณ ์    ส. อบต. หมู่ที่  ๔  
 9. นายสมบูรณ์  สุวรรณ์    ส. อบต. หมู่ที่  ๔  
 10. นายสมบัติ  กองนึก    ส. อบต. หมู่ที่  ๕ 
 11. นายสุรศักดิ์  นิ่มประยูร    ส. อบต. หมู่ที่  ๕ 

12. นายประเสริฐ  แหล่งหล้า    ส. อบต. หมู่ที่  ๗ 
 13. นายสมยศ  อ่อนน้อม    ส. อบต. หมู่ที่  ๗ 
 14. นายเหลือ  ฆ้องนอก    ส. อบต. หมู่ที่  ๘ 
 15.    นายสมชาย  ยอดสุวรรณ์    ส. อบต. หมู่ที่  ๘ 

16. นายสุวิช  สนนาค    ส. อบต. หมู่ที่  ๙ 
17. นายยนต์  ปาลวัฒน์    ส. อบต. หมู่ที่  ๙ 

 18. นายสาทิพย์  ทรัพย์อินทร์    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๐ 
 19.  นายธีรยุทธ   กองเทพ    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๐ 
 20. นายพิชญ์ชญะพงศ์ ขำปถัมภ์   ส. อบต. หมู่ที่  ๑๑ 
 21. นายทองสุข  หมวดแร่    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๒ 
 22. นายสมศักดิ์  ช้างเนียม    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๒ 
 23. นายจิราศักดิ์   ทิพย์มาตร    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๔  
 24. นางสาวสุดใจ  อ่ำสถาน    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๔ 
 25. นายวัชรินทร์   เฉลิมวัฒน์    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๖ 

26. นายเฉลิมพล  เอี่ยมเพ็ชรเพ็ง   ส. อบต. หมู่ที่  ๑๖ 
 27. นายบรรเลง  ไชยสุวรรณ    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๗ 
 28. ส.ต.ท.สิริศักดิ์  หอมรื่น    ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  -ไม่มี- 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายมานะชัย  สุนันตา   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 2.  นายประหยัด  พัดลม   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 3.  ว่าที่ร้อยตรีจิโรจ  บุญรามณรงค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

4. นางสาวนพศร   ศรีชัย   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
5. นายโยธิน  ปานช้าง   ผู้อำนวยการกองช่าง 

 6.  นางสาวสุวารี ว่องไพกุล   ผู้อำนวยกองคลัง 
 7. นางสาวกิติมาภรณ์  คงชาญแพทย์  หัวหน้าสำนักปลัด  
 8. นางสาวสุภาวดี  สังข์กลาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 9. นายสำอางค์ ช่วยสัตว์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8   
  
เปิดประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา 
 

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้ทำการ
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมซึ่งมีสมาชิกสภาฯ มาประชุมครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ จึงได้ให้สัญญาณเพ่ือเรียกสมาชิกสภาฯ อบต.วังม่วง เข้าห้องประชุม 
โดยมี นายประเทือง  มานะกุล เป็นประธานในการประชุม และได้เชิญประธานสภาฯ  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวเปิดประชุม 

      
นายประเทือง  มานะกุล -สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ   สมัยที่ 1 ครั้งที่  2/2562 ดังนั้น  
ประธานสภาฯ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร

ส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2552 จึงทำการเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ในวันพฤหัสบดีที่   14 กุมภาพันธ์  2562              
เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ต่อไปขอ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 
นายประเทือง มานะกุล -แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีประมาณ พ.ศ
ประธานสภา ฯ  2562  (หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาดุก) ในวันที่  25  กุมภาพันธ์   2562 
   ณ  ศูนย์ส่งเสริมอาชีพแม่บ้านวังยาง  ขอให้สมาชิกทุกท่านประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน 

ในหมู่บ้านแต่ละหมู่ หากมีผู้ใดประสงค์เข้าร่วมโครงการให้มาลงทะเบียนตามวันและเวลา
ดังกล่าว 

 
ที่ประชุม -รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังม่วง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันอังคารที่  12  กุมภาพันธ์  2562 

 
นายประเทือง มานะกุล  -กระผมขอให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พิจารณารายงานการ
ประธานสภาฯ   ประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์    
     ๒๕๖2 
     -หากสมาชิกท่านใด เห็นควรแก้ไขถ้อยคำใดในรายงานการประชุมฯ ขอให้แจ้ง 
     ต่อที่ประชุม หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม 
 
ที่ประชุม  - มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  ลงวันที่  12 กุมภาพันธ์  
2562  เป็นเอกฉันท ์

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 เรื่อง การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 1/2562 
 

นายประเทือง  มานะกุล  -เชิญคณะผู้บริหารชี้แจง รายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
 
นายมานะชัย  สุนันตา -ตามท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  ได้พิจารณาอนุมัติงบประ- 
นายก อบต.วังม่วง มาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2562                                                                    

ไปแล้วนั้นด้วย  คณะผู้บริหารฯ  ได้มีนโยบายจะแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลวังม่วง ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลวังม่วง อีกทั้งเป็นกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง
เนื่องจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
มีไม่เพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทั่วถึง  
และคณะผู้บริหารฯ ได้ตรวจสอบสถานะการคลังของ อบต.วังม่วงแล้ว ปรากฏ
ว่ามีเงินสะสมจ่ายได้ทั้งสิ้น 10,508,673.45 บาท  ดังนั้น  เพ่ือให้ การแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมของ อบต.วังม่วง จำนวน  6  โครงการ เป็น เงินทั้ งสิ้ น
4,975,000.00  บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หมวด 8  ภายใต้บังคับข้อ 
89 (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบ 
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    ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) 
1. ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)  ตั้งไว้ 4,975,400 
บาท แยกเป็น 

        1.1 ค่าก่อสร้างถนน         ตั้งไว้  4,975,400 บาท  แยกเป็น 
1. ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตะขบ  (สายอิงดอย)  ตั้งไว้  441,300  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวไม่น้อย
กว่า 683 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.80 ม. 
จำนวน 3 จุด หรือมีพ้ืนที่เสริมผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,390 ตารางเมตร  
(ตามแบบกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง) 
2.  ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านป่าลานหินดาด 
(สายท่อสอง ไปหมู่ 9)  ตั้งไว้  499,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าทำผิวจราจร
ลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร กว้างเฉลี่ย  5.00  เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 244  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอ
นกรีตไม่น้อยกว่า 1,220 ตารางเมตร (ตามแบบกองช่างองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังม่วง) 
3.  ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านป่าลานหินดาด (เส้นบ้านนางทวายถึงบ้าน
นางบุญธรรม)  ตั้งไว้  429,100 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรลูกรัง 
กว้างเฉลี่ย  5.00  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 906  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า 4,530 ตารางเมตร (ตามแบบกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง) 
4.  ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 8 บ้านหาดเล็บยาว 
(สายบ้านนายสุวิทย์ ท่าช่วย) ตั้งไว้ 2,608,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าทำผิว
จราจรลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต   หนา 5 เซนติเมตร กว้างเฉลี่ย  
5.00  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 1,267  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรลาดยางพารา
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,335 ตารางเมตร (ตามแบบกองช่างองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังม่วง) 
5.  ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 11 บ้านสวนมะเดื่อ 
(สายบ้านลุงหนู) ตั้งไว้ 499,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าทำผิวจราจรลาด
ยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต   หนา 5 เซนติเมตร กว้างเฉลี่ย  6.00  เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 204  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอ
นกรีตไม่น้อยกว่า 1,224 ตารางเมตร (ตามแบบกองช่างองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังม่วง) 
6.  ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 12 บ้านคลองกระทิง 
(สายหมู่ 12 ไปทางหมู่ 6) ตั้งไว้ 499,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าทำผิวจราจร 
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ลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  หนา 5 เซนติเมตร กว้างเฉลี่ย  5.00  เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 163  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลต์ติก 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตารางเมตร (ตามแบบกองช่างองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังม่วง) 

 
 
นายประเทือง   มานะกุล  - ในส่วนของเงินสะสมคงเหลือนั้น  หากมีการดำเนินการใช้เงินงบประมาณจ่าย           
ประธานสภาฯ   ขาดแล้วนั้น  เงินงบประมาณเพียงพอต่อการใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ  หรือไม ่ขอให้ 

ผอ.กองคลังตรวจสอบ และชี้แจงข้อมูลให้ที่ประชุมทราบ 
 
นางสาวสุวารี  ว่องไพกุล  - สถานะการคลังมีเงินสะสม   22 ,008 ,673.45   บาท  ซึ่งกองคลังได้  
ผอ.กองคลัง   ดำเนินการ ตรวจสอบแล้ว ว่าสามารถดำเนินการใช้เงินงบประมาณจ่ายขาดเงิน 
     สะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือมาใช้จ่ายโครงการต่างๆ  
     ได้โดยไม่กระทบต่อส่วนอื่นๆ  จำนวน 10,508,673.45 บาท ทั้งนี้ กองคลังได้ 
     ดำเนินการกันเงินค่าใช้จ่ายในหมวดอื่นๆเรียบร้อยแล้ว   
 
   
นายประเทือง  มานากุล  -ท่านใดมีข้อสงสัย และข้อสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสาทิพย์  ทรัพย์อินทร์  - ขอสอบถามในส่วนของ โครงการที่  4  และโครงการที่  5  ว่ามีพ้ืนที่ผิวจราจร 
สมาชิกหมู่ท่ี 10   ลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ว่ามีงบประมาณเท่ากัน แต่ทำไมระยะทาง 
     ต่างกัน 
 
นายมานะชัย  สุนันตา - ขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับต่างตรงที่ถนนแต่ละสายจะไม่เหมือนกัน อาจมีความยาว 
นายก อบต.วังม่วง มากกว่าหรือยาวน้อยกว่า ซึ่งเดิมถนนบางเส้นเป็นถนนลูกรังเก่า และบางเส้น

เป็นถนนหินคลุกขึ้นอยู่กับสภาพถนนแต่ละเส้น ดังนั้น ปริมาณหินคลุกที่ลงเสริม
ไม่เท่ากัน จึงทำให้ดูตามปริมาณงานของ ปร.4 และ ปร.5 ที่กองช่างได้ออก
สำรวจและคำนวณมา ขอแจ้งให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านให้ทราบ 
 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 
นายประเทือง  มานากุล  -มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายขาด
ประธานสภาฯ   เงินสะสม ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมดขอมติยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  28 เสียง 

ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 
 
ประชุม    -เห็นชอบ และรับทราบ 
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    3.2 เรื่อง  การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 
      
นายประเทือง  มานะกุล  -เชิญคณะผู้บริหารดำเนินการชี้แจงเรื่อง  การพิจารณาโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาฯ    รายจ่ายประจำปี 2562 
 
นายมานะชัย  สุนันตา  -เรื่อง   การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้ง 
นายก อบต.วังม่วง  เป็นรายการใหม่ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
     ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ  
    แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) ข้อ 27 ได้กำหนดว่า การโอนเงิน 
    งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ  
                               ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ     
    ของสภาท้องถิ่น   

ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการทางราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และบรรลุวัตถุประสงค์  และเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3)  ข้อ 27 เห็นควรให้สภาองค์การบริหาร
ส่ วนตำบลวังม่ วง อนุ มัติการโอนงบประมาณ เพ่ือตั้ งเป็ นรายการใหม่                      
ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

    -การโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
     งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 

1 .1  โอน เพ่ิ ม งบ ป ระม าณ ฯ  เพ่ื อ ตั้ ง เป็ น ร ายก าร ให ม่  ร ายก าร  ค่ า
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ  เครื่องขนาด 
36,000 บีทียู  จำนวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้  47,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ จำนวน 1 
เครื่อง เครื่องขนาด 36 ,000 บีทียู  ราคาเครื่องละไม่ เกิน 47 ,000 บาท 
สำหรับติดตั้งที่ห้องนายกฯ (แทนของเดิมที่พัง)  (ตั้งราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561) (สำนักงานปลัดฯ) 

 
     งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

1.2 โอนเพ่ิมงบประมาณฯ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่  รายการ ค่าเครื่องสูบน้ำ 
(ปั๊มกล่อง) จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้ 14,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบ
น้ำ(ปั๊มกล่อง) แบบหมุนขวา จำนวน 1 ตัวๆ ละไม่เกิน 14,000 บาท สำหรับใช้
กับรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร  ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แทนของเดิมที่พัง) (ตั้งราคาตามท้องตลาด 
เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 ) 
(สำนักงานปลัดฯ) 
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      งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
1.3 โอนเพ่ิมงบประมาณฯ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่  รายการ  ค่าประกอบและ
ติดตั้งตู้บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. ตั้งไว้ 500,000 
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบและติดตั้งตู้บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาดไม่
น้อยกว่า 10 ลบ.ม. โดยทำการประกอบตู้บรรทุกขยะลูกใหม่   ซึ่งกำหนดให้
โครงสร้างของตู้บรรทุกขยะใช้วัสดุตามกำหนดหรือดีกว่า  ให้มีการซ่อมแซมที่
เป็นส่วนประกอบของรถในส่วนที่ชำรุด  และเปลี่ยนอะไหล่ที่เป็นส่วนประกอบ
ของรถในส่วนที่พัง ตลอดจนติดตั้งตู้บรรทุกขยะจนแล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ 
รายละเอียดดังนี้ 

     1) พ้ืนถังใช้แผ่นสแตนเลส (ของใหม่) เบอร์ 304 หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. 
     2) ผนังด้านซ้ายและด้านขวา ใช้เหล็ก (ของใหม่) หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. 
     3) ชุดอัดขยะ ใช้เหล็ก (ของใหม่) หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. 
     4) อ่างรองรับขยะ ใช้เหล็ก (ของใหม่) หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. 
     5) พ่นสีกันสนิมภายใน-ภายนอก  ใต้ท้องรถ และแชชซีส์ เป็นต้น 
     6) พ่นสีพื้นฐาน (สีเหลือง) รอบตู้บรรทุกขยะ  
     7) ตรวจ/เช็ค ซ่อมแซมชุดกระบอกไฮโดรลิกให้สามารถใช้งานได้ปกติ 
     8) ตรวจ/เช็ค ปะผุและซ่อมแซมแชชซีส์ในส่วนที่ชำรุด 

9) ตรวจ/เช็ค ซ่อมแซมระบบไฟในส่วนที่ชำรุด และเปลี่ยนระบบไฟในส่วนที่พัง 
เช่น ไฟส่องสว่าง  ไฟวับวาบ ไฟเบรก ไฟเลี้ยว ไฟหรี่ ไฟถอย เป็นต้น 
10) ตรวจ/เช็ค เปลี่ยนสายไฮโดรลิกที่ใช้กับระบบไฮโดรลิกตลอดทั้งตู้บรรทุก
ขยะ (สำนักงานปลัดฯ) 
 

นายประเทือง  มานะกุล -มีสมาชิกท่านใดสงสัย สอบถามเพ่ิมเติมหรือมั้ยในเรื่อง การโอนงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ หากไม่มีข้อ

สงสัยขอมติที่ประชุมโดยการยกมือเชิญครับ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  28 เสียง 

ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 
 
ที่ประชุม     -เห็นชอบ และรับทราบ 
 
ประธานสภาฯ   พักการประชุม  เวลา 12.00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน) 
เริ่มเวลา 13.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายประเทือง  มานะกุล  -ในส่วนระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนอข้อมูลเพิ่มเติมหรือมั้ย
ประธานสภาฯ   เชิญครับ 
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นายมานะชัย  สุนันตา  -ขออนุญาตเพ่ิมเติมรายละเอียดการประชาคม ในช่วงเดือนเมษายน 2562 
นายก อบต.วังม่วง  ขอให้สมาชิกทุกท่านสำรวจความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านประสงค์จะ 
 

ดำเนินโครงการใดบ้าง และขอให้สมาชิกทุกท่านเตรียมโครงการให้เรียบร้อยเพื่อ
เสนอในที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
-ฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของการก่อสร้างถนนต้องเป็นที่สาธารณประโยชน์ 
หากเป็นที่ส่วนบุคคลต้องดำเนินการโอนมอบให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ก่อน
การก่อสร้างถนนทุกครั้ง ขอชี้แจงให้ทุกท่านทราบ 

   
นายประเทือง  มานะกุล  -มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมเชิญครับ 
ประธานสถาฯ 
 
ส.ต.ท.สิริศักดิ์  หอมรื่น  -ขอเพ่ิมเติมและชี้แจงในเรื่อง ของน้ำประปา เหตุเกิดที่หมู ่ 8  บ้านหาดเล็บยาว 
ปลัด/เลขานุการสภาฯ  ในเรื่องการใช้น้ำของหมู่ที่  8  และหมู่ที่  16 พบปัญหาเนื่องจากทางเขื่อนป่า  
    สักชลสิทธิ์ได้แจ้งเป็นหนังสือเรียกเก็บค่าน้ำประปา  และทางเขื่อนฟ้องร้องให้      
    อบต.วังม่วง ดำเนินการชี้แจงถึงปัญหาในการที่ไม่มีการชำระค่าน้ำประปา                       
       ขอความร่วมมือกับทางผู้ใหญ่บ้านทำหนังสือชี้แจงดังนี้ 

1. ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการใช้น้ำ 
2. ให้คณะกรรมการหมู่บ้านของ หมู่ที่ 8 ชี้แจงมายังอบต.วังม่วงด้วย 
3. หากต้องซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้แจ้งคำร้องขอซ่อมมาทางอบต.วังม่วง 

และทางอบต.วังม่วงจะได้ดำเนินการช่วยเหลือทันเหตุการณ ์
4. ทางอบต.วังม่วงมอบนิติกรเป็นผู้รับผิดชอบ อยู่ระหว่างดำเนินการของนิติกร 
5. ให้หมู่บ้านมีการประชุมกับผู้ใช้น้ำ  และเหรัญญิก ตั้งกฎระเบียบผู้ใช้น้ำ และ

ตั้งระเบียบคณะกรรมการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ใช้น้ำและต้องประกอบด้วยผู้ใช้น้ำ 
-จัดตั้งระเบียบผู้ใช้น้ำ 

     6.  จัดทำบัญชีรายรับ-จ่าย 
-ต่อไปจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการเก็บ เงินค่าน้ ำจริงหรือเท็จ                 
ทาง อบต.วังม่วง พร้อมให้ความช่วยเหลือเต็มที่ขอความร่วมมือจากทุกหมู่ด้วย 
และเร็วๆ นี้จะดำเนินการออกตรวจสอบ จะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมอีกครั้ง 

 
นายประเทือง  มานะกุล  -ขอให้ทางคณะผู้บริหาร อบต.วังม่วง ดำเนินการออกตรวจสอบการจัดเก็บค่า
ประธานสภาฯ    น้ำประปาหมู่บ้านทุกหมู่ เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหา 

-ขอเปิดกรอบช่างประปาเพ่ิมเติม เพ่ือมาซ่อมประปาโดยตรงและจัดเก็บค่า  
น้ำประปา ขอสอบถามท่านผอ.กองช่าง เห็นควรเช่นไร 
 

นายโยธิน  ปานช้าง -อาจมีผลกระทบต่องบประมาณค่อนข้างสูง ผมเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการ
หมู่บ้านดีที่สุด ด้วยของเรามีหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน เยอะเกินไป จึงขอแนะนำให้
จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของกิจการประปาหมู่บ้าน 
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นายสาทิพย์  ทรัพย์อินทร์ -ขอให้ทางอบต.วังม่วง จัดทำหนังสือสั่งการลงไปยังคณะทำงานเก็บค่าน้ำประปา  
สมาชิกหมู่ท่ี 10   พบปัญหาคือ ชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าทางสมาชิกจับผิดการทำบัญชี จึงอยากให้

ทำหนังสือสั่งการลงไป 
 
นายบรรเลง  ไชยสุวรรณ์  -พบปัญหาคือเกิดหินปูนอุดตันน้ำประปาไม่ไหล ตู้ควบคุมเกิดชำรุดใช้งานไม่ได้ 
สมาชิกหมู่ท่ี 17    และไม่มีการเก็บค่าบำรุงซ่อมแซม 
 
นายวัชรินทร์  เฉลิมวัฒน์  -ปัญหาของหมู่ที่ 16 คือไม่มีผลกำไรจากค่าน้ำประปา  บางครั้งเกิดการขาดทุน  
สมาชิกหมู่ท่ี 16    ในบางเดือนมีกำไรเหลือ 1,000 บาท และเมื่อน้ำประปาหมู่ที่ 8 ไม่เพียงพอต่อ 

การใช้ ทางหมู่ที่ 16 ก็ต้องแบ่งน้ำให้แก่หมู่ที่ 8 จึงไม่เกิดกำไร  และหากท่อแตก
ก็ไม่มีงบในการซ่อมแซม ฝากอบต.วังม่วง หาแนวทางช่วยแก้ปัญหาด้วยครับ 
 

นายสำอาง  ช่วยสัตว์ -ขออนุญาตชี้แจงดังนี้   ด้วยต้นน้ำมาจากหมู่ที่  16 หากชาวบ้านมีน้ำใช้ไม่
เพียงพอทางหมู่ที่ 8 ต้องขอความช่วยเหลือในการขอน้ำใช้อยู่บ่อยๆ แต่ไม่ได้พบ
ปัญหาทั้งหมู่บ้าน มี 84 หลังคาครัวเรือน แต่มีปัญหาแค่บ้านบางกลุ่ม ประมาณ 
10 หลังคาครัวเรือน  และต้องพบปัญหาในการจ่ายค่าซ่อมบำรุงในส่วนต่างๆ 
และมีการเก็บค่าน้ำจริง ทางหมู่ 8 พร้อมยินดีให้ตรวจสอบทุกกรณี   

 
นายสุวิทย์  สนนาค  -ในส่วนแรกๆ ก็ใช้ได้ดีแต่เมื่อนานวันเกิดท่อตันบ่อย มิเตอร์ชำรุดบ่อย ตอนนี้ทาง
สมาชิกหมู่ท่ี 9    ทางหมู่ท่ี 9 ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในจำนวนที่แพงเกินความเป็นจริง และไม่มีกำไร 

ชาวบ้านโทรแจ้ง เวลา 01.00 นาฬิกา ว่าน้ำไม่ไหลบ่อย ขอฝากให้ทาง          
อบต.วังม่วงตรวจสอบด้วยครับ 
 

นายมานะชัย  สุนันตา -ในส่วนหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 16 ที่พบปัญหามากสุด ทางคณะผู้บริหารอบต.วังม่วง 
นายก อบต.วังม่วง  และท่านปลัด เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะออกสำรวจโดยด่วนที่สุด ขอขอบคุณ          

ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในทุกๆเรื่องเป็นอย่างด ี
 
ที่ประชุม    -รับทราบ 
 
 
นายประเทือง  มานะกุล   -สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ     
 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
  
นายประเทือง  มานะกุล  -เมื่อสมาชิกท่านใดไม่มีวาระเรื่องอ่ืนๆ ผมขอปิดการประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม   -รับทราบ 
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