
ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1/2564 

ครั้งที่ 1  วันที่ 11 พฤษภาคม  2564 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
                          1.  นายวิรัช         สุใจจา           ประธานสภา อบต. 
       2.  นายณัฐวุฒิ     ตากันทา          รองประธานสภา อบต. 
       3.  นางสาวยุพาภรณ์    รักษาคุณ           เลขานุการสภา อบต. 
       4.  นายสุภาพ       จันทร์ทา                 สมาชิกสภา อบต. 
       5.  นายจักรกริศน์    สิทธิเจริญ         สมาชิกสภา อบต. 
       6.  นายนิเวช         กันธิยะ                    สมาชิกสภา อบต. 

     7.  นายพูลทรัพย์   มณีวรรณ           สมาชิกสภา อบต. 
     8.  นายจรัญ         นันทา                     สมาชิกสภา อบต. 
     9.  นายนิกรณ์       แสงตุ้ย                    สมาชิกสภา อบต. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
                         1.   นายธนวัฒน ์     สิงห์กันฑ์                นายก อบต. 
       2.  นายพิรุณ          อาภัย          รองนายก อบต. 
       3   นายสุรเดช        สุรยิะมล                รองนายก อบต. 
                         4.  นายสมรัตน์        พันธุ์งาม                เลขานุการนายก อบต.   
                         5.  นายยงยุทธ       กองจันทร์               ผู้อ านวยการกองคลัง 
      6.  นายสุธางค์ อนันตชัย  หัวหน้าส านักงานปลัด 
                         7.  นายพิพัฒน์       แสงรุ่งเรือง              ผู้อ านวยการกองช่าง                
                         8.  นางเพลินจิตร     ศรีกอก                       ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 



ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ประธานสภาฯ   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2/ 2564  ครั้งที่ 1  

 วันที่ 23  กุมภาพันธ์  2564 
 
ประธานสภาฯ  - ตามท่ีได้แจกส าเนาบันทึกรายงานการประชุมให้แก่ท่านสมาชิกไปแล้วนั้น   

ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบว่ามีข้อต้องแก้ไขหรือไม่  
 
สมาชิกสภาฯ  -ท าการอ่านส าเนาบันทึกรายงานการประชุม  ถูกต้องครบถ้วนไม่มีข้อแก้ไข 
 
ประธานสภาฯ  - ท่านมติในที่ประชุมด้วยครับว่า ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม  

ให้ยกมือด้วยครับ 
 
สมาชิกสภาฯ  มีมติรับรองรายงานการประชุม  7  เสียง    งดออกเสียง  1  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 
 
นายกฯ - ขอบคุณครับ  เนื่องจากมีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น  ปรากฏว่ารายได้ที่ประมาณการเอาไว้ 
ยังไม่เข้าตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  อาจจะสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด ท าให้รายได้ของ
รัฐบาลลดลง ท าให้การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้า และไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  ไม่สามารถด าเนินการ
โครงการก่อสร้างต่างๆได้  รวมถึง ยังมีโครงการก่อสร้าง เช่น ถนน บางสาย มีการช ารุดทรุด
โทรมจึงมีความจ าเป็นต้องการได้รับการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนภายในต าบล  จึงมีความจ าเป็น ที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจาก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  เพ่ือด าเนินการโครงการต่างๆ แก้ไขปัญหาให้แก่
ประชาชน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ตามท่ีได้ตรวจสอบเงินสะสม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564  โดยมีเงินสะสม ดังนี้ 

 เงินสะสมทัง้สิ้น  ณ วันที่  1  ต.ค  2563 =   13,265,049.41  บาท 
 หักจ่ายขาดเงินสะสม   =   1,527,500.00 บาท 

หัก 10% ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี =  2,218,255.70  บาท 
   เงินสะสมคงเหลือ = 9,519,297.71  บาท 
 หัก เพ่ือกันเป็นเงินรายจ่ายประจ า  = 7,500,000.00  บาท 
  คงเหลือเงินสะสมทั้งสิ้น    = 2,019,293.71  บาท 
 

 



โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินประสม มีรายการดังต่อไปนี้ 
 
1.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวังพร้าว  หมู่ที่ 5  ซอย 7 ขนาด

กว้าง 0.30 เมตร  ยาว 90 เมตร  พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง  ชั้น  3  ขนาด 
ศก. 0.40 เมตร  ยาวรวม  40  เมตร     
  งบประมาน =  295,300  บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านท่าวังพร้าว  หมู่ที่ 5  ซอย 8  ขนาดกว้าง  
3.50  เมตร  ยาว  20  เมตร  หนา  0.15  เมตรหรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม. 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 2.40 ลบ.ม. 
  งบประมาน =  39,400  บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ในหมู่บ้านท่าวังพร้าว  หมู่ที่ 5  ซอย 6/1   ขนาด
กว้าง  3.00 เมตร  ยาว  50  เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 6.00 ลบ.ม.  

งบประมาน =  82,900  บาท 
4. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านท่าวังพร้าว  หมุ่ที่  5          

ถนนหนองงู-บ้านสันควงค า ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  200  เมตร หนา  0.05  เมตร 
หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. 

งบประมาน =  483,500  บาท 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสันควงค า หมู่ที่ 6 ซอย 4 เลียบแม่น้ าปิง  ขนาด

กว้าง  4  เมตร  ยาว  200  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 800 ตร.
ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 24.00 ลบ.ม.  

งบประมาน =  458,100  บาท 
6. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่  7 

ซอย 3   ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  310  เมตร หนา  0.05  เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อย
กว่า 1,240 ตร.ม. 

งบประมาน =  498,500  บาท 
7. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 ถนน

สบวาง เชื่อมบ้านเตาไห  จ านวน  2  ช่วง  ช่วงที่  1  กว้าง  4 เมตร  ยาว  170  เมตร หนา 
0.05 เมตร ช่วงที่  2  กว้าง  3.50  เมตร  ยาว  37 เมตร หนา  0.05  เมตร  หรือมีพ้ืนที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 809.50 ตร.ม. 

งบประมาน =  325,500  บาท 
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย  หมู่ที่  7  ซอย 11/1  ขนาดกว้าง  

3  เมตร  ยาว  34  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 102 ตร.ม. ไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 4.08 ลบ.ม. 

งบประมาน =  58,900  บาท 
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติจ่ายขาดทั้งสิ้น  2,242,100  บาท 



จึงขอทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวได้พิจารณา  หากมีข้อสงสัยใดๆ ก็  
สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ครับ  ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ - ขอบคุณท่านนายกครับ  มีสมาชิกท่านใดอยากจะสอบถามขอเรียนเชิญครับ  หากไม่มีผู้ใด
สอบถาม  ผมขอทราบมติในที่ประชุมด้วยครับ  หากสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสม  รายการตามที่ท่านนายกได้เสนอมา  ขอให้ยกมือขึ้นครับ  

สมาชิกสภาฯ  มีมติเห็นชอบ  7 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

ประธานสภาฯ           - ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 
 
นายก อบต.              - ขอขอบคุณครับ  ด้วยรายจ่ายใน                                                         
                               แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป                
                               หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                                                                                   
                             รายการ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ         
                              ประเภท ค่าจ้างเหมาบริการ    
                                       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช้ 

เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น 
ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าล้างอันฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาบริการ
จัดท าของขวัญหรือของที่ระลึกต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ 
สวนหย่อม สนามหญ้า หรือที่สาธารณะ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดถนน อาคารที่
ท าการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอ่ืน 
ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ทั่วไป ที่ตั้งไว้
เดิมไม่เพียงพอในการใช้จ่าย 
  
จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ เพ่ิมเติมเพ่ือให้เพียงพอต่อ ค่าใช้จ่ายในหมวด 

ดังกล่าว ซึ่งงบประมาณ คงเหลือ  68,990.-  บาท โอนเพ่ิม จ านวน  50,000.-  บาท งบประมาณหลังโอน
คงเหลือ 118,990.-  บาท          เพ่ือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   ข้อ 26 และข้อ 32 
 

โดยขอโอนงบประมาณจาก 
                   แผนงานเคหะและชุมชน  
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
                   งบด าเนินงาน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                   รายการ ค่าจัดซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน 

ประเภท จัดซื้อท่ีดินเพื่อก่อสร้างประปาหมู่ที่ 7 บ้านต้นแหนน้อย                   
จ านวน  200,000.-  บาท  โอนครั้งนี้  50,000.-  บาท                          
คงเหลืองบประมาณหลังโอน    150,000.-   บาท 



ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ประธานสภา อบต.         ถามที่ประชุมสภาว่ามีผู้ใดจะซักถามอะไรเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายการ 
                                ดังกล่าว หรือไม่ 
 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
ประธานสภา อบต.   ขอมติที่ประชุม 
 
ที่ประชุม    มีมติอนุมัติให้ด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ               

             พ.ศ. 2564  ด้วยคะแนนเสียง  7  เสียง งดออกเสียง   1  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  4. เรื่องอ่ืน (ถ้ามี) 
  
ประธานสภาฯ  - ขอขอบคุณท่านนายก และคณะ  ผมขอปิดประชุมครับ 
   ปิดประชุม  เวลา  15.30  น. 
 
 
 
    (ลงชื่อ)    ยุพาภรณ์  รักษาคุณ        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่  11 พฤษภาคม 2564 

1 นายนิเวช   กันธิยะ คณะกรรมการ นิเวช  กันธิยะ 
2 นายณัฐวุฒิ ตากันทา คณะกรรมการ ณัฐวุฒิ  ตากันทา 
3. นายสุภาพ  จันทร์ทา คณะกรรมการ สุภาพ  จันทร์ทา 

 
     (ลงชื่อ)      วิรัช   สุใจจา        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

           (นายวิรัช   สุใจจา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


