
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  2/๒๕62  ครั้งที ่3 

                               วันที ่ 20  เดือน    กันยายน   พ.ศ. ๒๕62 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

…………………………… 
 

ผู้มาประชุม 

                             1.  นายวิรัช         สุใจจา           ประธานสภา อบต. 

       2.  นายณัฐวุฒ ิ    ตากันทา          รองประธานสภา อบต. 

       3.  นางสาวยุพาภรณ์    รักษาคุณ           เลขานุการสภา อบต. 

       4.  นายสุภาพ       จันทรท์รา                 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.   นางสาวสุกัญญา    จอมเตปิน        หัวหน้าส านักงานปลัด 

         8.   นางเพลนิจิตร     ศรีกอก               ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

       9.   นางสาวณัทชพร  กรณ์เจรญิ           เจ้าพนักงานธุรการ 

       10. นายอมรพันธ์     กันทาติ๊บ              นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 

                         11.  นายวิทยา         แกว้ตา                บุคลากร ช านาญการ           
 

 

 

 



 

เริ่มประชุมเวลา    ๐๙.0๐    น. 

 

         เมื่อทีป่ระชุมพร้อมแลว้  นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ เลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่น

ต าบลท่าวังพร้าว     ได้เชญิ นายวิรัช   สุใจจา ประธานสภา อบต. เร่ิมด าเนินการประชุมสมัยวิสามัญ 

สมัยที่  2/๒๕62  ครัง้ที่  2  ตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ 

 

ระเบียบวาระที่   ๑     เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

            ไมม่ ี

   

ระเบียบวาระที่    ๒    เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/๒๕62  ครัง้ที ่  2                     

                              วันที ่ 13 กันยายน  ๒๕62  

 

ประธานสภา อบต.     ให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณารายงานผลการประชุมคร้ังที่แลว้ว่าถูกต้อง   

                               หรือมีส่ิงใดแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

 

ที่ประชุม  ไมม่ีผู้ใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 

ประธานสภา อบต.      ขอมติในที่ประชุม 

 

ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว ดว้ยคะแนนเสยีง  ๗ เสยีง  

                                งดออกเสียง   ๑   เสยีง 

 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องขออนุมัติกันเงินโครงการในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงรายละเอียดให้สมาชกิไดท้ราบดว้ยครับ 

นายกฯ -ขอบคุณครับ  เน่ืองจากมีการต้ังขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 1)     

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว   

เมื่อคร้ังประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2   ครัง้ที ่2 เมือ่วันที่   13   กันยายน   2562    และ

นายอ าเภอสันป่าตอง ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 1) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   2562    ในวันที่   18 กันยายน  2562 และองค์การบรหิารสว่นต าบล



ท่าวังพร้าว  ได้ประกาศใช้วันที่ 18 กันยายน  2562    ซึ่งมจี านวนโครงการในข้อบัญญัติรายจ่าย

เพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 1) ฯ จ านวน 2 โครงการ  ได้แก่ 

  

 ด้านบริหารงานทัว่ไป 

     แผนงานรักษาความสงบภายใน                         429,900  บาท 

              ด้านบริการชุมชนและสังคม 

              แผนงานเคหะและชุมชน                     460,500   บาท 

    รวมเป็นเงินงบประมาณ ทั้งสิ้น            890,400   บาท 

ซึ่งยังไมไ่ด้ด าเนินการก่อหน้ีผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 

ระบุว่า ในกรณีที่มีรายร่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความ

จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก      ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา

ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี  ดังน้ันรายการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  ที่ยังไม่ได้ท าการก่อห น้ี

ผูกพัน จึงต้องขออนุมัติต่อสภาฯเพ่ือพิจารณาขออนุมัติกันเงินดังกล่าว  

 

ประธานสภาฯ - สมาชิกทา่นใดมีขอ้สงสัยหรือไมค่รับ หากไม่มผีมขอทราบมติในที่ประชุมครับ

ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินตามรายการที่ผู้บริหารเสนอมา  ขอให้ยกมือ

ดว้ยครับ 

สมาชิกสภาฯ  มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ดว้ยคะแนนเสยีง 

                             เห็นชอบ   7  เสยีง     

งดออกเสียง  1  เสยีง 

ไมเ่ห็นชอบ  -  เสยีง 

ประธานสภาฯ  -  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา และผู้บรหิารทุกท่านครับ  ผมขอปิดประชุมครับ 

 

ระเบียบวาระที่   4    เรื่องอ่ืน ๆ 

           ไมม่ี          

ประธานปิดประชุมเวลา  12.00  น. 

 

        (ลงช่ือ)    ยุพาภรณ์  รักษาคุณ        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

     (นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ) 

 



คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 3 วันที่  20 กันยายน 2562 

1 นายนิเวช   กันธิยะ คณะกรรมการ นิเวช  กันธิยะ 

2 นายณัฐวุฒ ิตากันทา คณะกรรมการ ณัฐวุฒ ิ ตากันทา 

3. นายสุภาพ  จันทรา คณะกรรมการ สุภาพ  จันทา 

 

     (ลงช่ือ)    วิรัช   สุใจจา        ผู้ตรวจบันทกึรายงานการประชุม 

           (นายวิรัช   สุใจจา) 
 


