
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  2/2563  ครั้งที ่ 1 

                               วันที ่ 22  เดือน    กันยายน   พ.ศ. ๒๕63 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

…………………………… 
 

ผู้มาประชุม 

                             1.  นายวิรัช         สุใจจา           ประธานสภา อบต. 

       2.  นายณัฐวุฒิ     ตากันทา          รองประธานสภา อบต. 

       3.  นางสาวยุพาภรณ์    รักษาคุณ           เลขานุการสภา อบต. 

       4.  นายสุภาพ       จันทรท์า                  สมาชิกสภา อบต. 

       5.  นายจักรกริศน์    สทิธิเจรญิ         สมาชิกสภา อบต. 

       6.  นายนิเวช         กันธิยะ                    สมาชิกสภา อบต. 

     7.  นายพูลทรัพย์   มณีวรรณ             สมาชิกสภา อบต. 

     8.  นายจรัญ         นันทา                     สมาชิกสภา อบต. 

     9.  นายนิกรณ์       แสงตุ้ย                    สมาชิกสภา อบต. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

                         1.   นายธนวัฒน์      สงิหก์ันฑ์               นายก อบต. 

       2.   นายพิรุณ         อาภัย         รองนายก อบต. 

       3   นายสุรเดช        สุริยะมล               รองนายก อบต. 

                         4.  นายสมรัตน์       พันธุ์งาม                เลขานุการนายก อบต.   

                         5.   นายยงยุทธ       กองจันทร์              ผู้อ านวยการกองคลัง 

                         6.   นายพิพัฒน์       แสงรุ่งเรอืง             ผู้อ านวยการกองช่าง        

         7.  นางเพลนิจิตร     ศรีกอก                 ผูอ้ านวยการกองการศึกษา 

       8.  นางสาวณัทชพร  กรณ์เจรญิ            เจ้าพนักงานธุรการ 

       9.  นายอมรพันธ์     กันทาติ๊บ               นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 

                         10. นายวิทยา         แก้วตา                 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 

           
 

 

 

 



 

เร่ิมประชุมเวลา    09.30    น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแลว้   นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ  เลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่น 

ต าบลท่าวังพร้าว   ได้เชญิ นายวิรัช  สุใจจา ประธานสภา อบต.  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ

ด าเนนิการประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่  1/2563 จากน้ัน

ประธานสภาได้เริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

ประธานสภา อบต.   - ไมม่-ี 

   

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2          วันที่  

22  กรกฎาคม  2563 

 

ประธานสภาฯ  -  ตามที่ไดแ้จกส าเนาบันทึกรายงานการประชุมให้แก่ทา่นสมาชิกไปแลว้นัน้   

ขอให้ท่านสมาชิกไดต้รวจสอบว่ามีข้อตอ้งแก้ไขหรือไม่ 

  

สมาชิกสภาฯ  - ท าการอ่านส าเนาบันทึกรายงานการประชุม  ถูกต้องครบถ้วนไม่มขี้อแก้ไข 

 

ประธานสภาฯ  -  ขอมติในที่ประชุมดว้ยครับว่า ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม  

ให้ยกมอืดว้ยครับ 

 

สมาชิกสภาฯ  มีมติรับรองรายงานการประชุม  7  เสยีง    งดออกเสียง  1  เสยีง 
    

                             

ระเบียบวาระที่  3 พจิารณาขออนุมัติด าเนนิการก่อหนี้ผูกพัน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

ประธานสภา อบต. -  ขอเชิญนายกฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

 

นายก อบต. -   ขอบคุณครับ  ตามที่ไดม้ีการโอนงบประมาณเพ่ือด าเนนิการโครงการ

ครุภัณฑ์  และยังไมไ่ด้ท าการก่อหนีผู้กพัน  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าดว้ยการรับเงิน  การเบิกจา่ยเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการ



ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  หมวดที ่ 5        การ

กันเงิน  ข้อที่  59  ระบวุ่า  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้าง  ยังมิไดก้่อหนีผู้กพันแตม่ีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไป

อีก  ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น  ได้

อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี  ดังน้ันเพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ  จึงขอ

อนุมัติกันเงิน  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

    1. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 

       งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

                ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       รวม   615,600.-  บาท 

รายการ   โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารที่ท าการองค์การบรหิารสว่น 

ต าบลท่าวังพร้าว  ขนาดกว้าง  4 เมตร  ยาว  16  เมตร  สูง 3.10 เมตร   

หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไมน้่อยกว่า    64    ตารางเมตร  

งบประมาณ 615,600.-  บาท 

    2. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 

                                           และชุมชน  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา 

                                           และเผยแพร่  

         รายการ   โครงการจัดซือ้พร้อมตดิต้ังเครื่องกระจายเสยีงไร้สาย จ านวน 4 ชุด  

         ภายในต าบลท่าวังพร้าว จ านวน  248,000.-  บาท  

– ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

-งานบรหิารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

-แผนงานพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 59 
            
ประธานสภา อบต. -   ขอทราบมตใินที่ประชุมดว้ยครับ  สมาชิกทา่นใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินตาม

รายการที่เสนอมาขอให้ยกมอืขึน้ครับ 
 

สมาชิกสภา อบต. มีมติเห็นชอบ   7  เสยีง    งดออกเสียง  1  เสยีง 
 

ระเบียบวาระที่  4      เร่ืองอื่น ๆ 
    

นายก อบต.  หารือสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว เร่ืองการขอตัวแทน 

สมาชิกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว เพ่ือเป็นคณะกรรมการ  

จ านวน  2  คณะ ดังนี้ 



1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ท่าวังพร้าว 

 

 

ที่ประชุม   เสนอให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบไปด้วย 

1. นายนิเวช  กันธิยะ   

    2. นายจรัญ  นันทา 

    3. นายจักรกริศน์  สทิธิเจรญิ 

   

                             คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ท่าวังพร้าว 

1. นายสุภาพ  จันทรท์า 

2. นายณัฐวุฒ ิตากันทา 

3. นายนิกรณ์  แสงตุ้ย 

ที่ประชุม  รับทราบ 

    

ประธานสภา อบต. -   ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับที่ให้ความร่วมมือดว้ยดี  ขอปิดประชุมครับ 

 

ปิดประชุม  เวลา   10.20  น. 

        

                                       (ลงช่ือ)                               ผู้จดบันทึกรายการงานประชุม 

         (นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ) 

           เลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที ่1 วันที่  22 กันยายน 2563 

1 นายนิเวช   กันธิยะ คณะกรรมการ  

2 นายณัฐวุฒ ิตากันทา คณะกรรมการ  

3. นายสุภาพ  จันทรา คณะกรรมการ  

 

           (ลงช่ือ)                            ผู้รับรองรายงานการประชุม 

               (นายวิรัช    สุใจจา ) 

   ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล 

 


