
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  2/2563 ครั้งที่  1 

                               วันที ่15  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

…………………………… 

ผู้มาประชุม 

                             1.  นายวิรัช         สุใจจา   ประธานสภา อบต. 

       2.  นายณัฐวุฒิ     ตากันทา  รองประธานสภา อบต. 

       3.  นางสาวยุพาภรณ์    รักษาคุณ   เลขานุการสภา อบต. 

       4.  นายสุภาพ       จันทรท์รา         สมาชิกสภา อบต. 

       5.  นายจักรกริศน์    สทิธิเจรญิ  สมาชกิสภา 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.   นางนพมาศ       วงศส์ารภี       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

                          

 

 

 

 

 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2/2563 

ครั้งที่ 1  วันที่   15  มิถุนายน  2563 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

------------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ   - ไมม่-ี 
 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2563 ครัง้ที่  1         

                             เมื่อวันที่  9  เมษายน  2563 
 

ประธานสภาฯ  ตามที่ไดแ้จกส าเนาบันทึกรายงานการประชุมให้แก่ทา่นสมาชิกไปแลว้นัน้   

ขอให้ท่านสมาชิกไดต้รวจสอบว่ามีข้อตอ้งแก้ไขหรือไม่ 

สมาชิกสภาฯ           ท าการอ่านส าเนาบันทึกรายงานการประชุม  ถูกต้องครบถ้วนไม่มขี้อแก้ไข 
 

ประธานสภาฯ ท่านมติในที่ประชุมดว้ยครับว่า   ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม     ให้ยก

มือดว้ยครับ 

สมาชิกสภาฯ  มีมติรับรองรายงานการประชุม  7  เสยีง    งดออกเสียง  1  เสยีง 

 

ระเบียบวาระที่  3      เร่ืองพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2565  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 2) 

 

ประธานสภา ฯ - รายละเอียดอยู่ในเอกสารที่ไดแ้จกให้กับท่านสมาชิกไปแล้วนะครับ มีสมาชิกท่านใด

มีข้อสงสัยหรือไม่ หากไม่มีผมขอความเห็นชอบแผนพัฒนา พ.ศ. 2561-2565 

เพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 2) ดว้ยครับ 

 

สมาชิกสภา ฯ  มีมติรับรองรายงานการประชุม  7  เสยีง งดออกเสียง   1  เสยีง 

 
 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 

ประธานสภาฯ  -  ขอเชิญท่านนายกฯได้ช้ีแจงด้วยครับ 

 



นายกฯ ตามที่ได้ตรวจสอบเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยมีเงินสะสม 

ดังน้ี 

 เงินสะสมทั้งสิ้น  ณ วันที่  1  ต.ค  2562   =   12,274,262.69     บาท 

 จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่  9,21 เม.ย 2562  เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ

ป้องกันไวรัสโควิด 19  เป็นเงินทั้งสิ้น     =       35,344.00      บาท 

   เงินสะสมคงเหลอื     =     12,238,918.69   บาท 

 หัก 10% ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   =   2,184,000.00      บาท 

   เงินสะสมคงเหลอื     = 10,054,918.69  บาท 

 หัก เพ่ือกันเป็นเงินรายจ่ายประจ า     =    6,076,800.00  บาท 

  คงเหลือเงินสะสมทั้งสิ้น   = 3,978,118.69  บาท 

เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ

โครงการก่อสร้าง  ซี่งรายละเอียดมีอยู่เอกสารที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกไปแล้ว น้ัน 

จึงได้พิจารณาโครงการต่างๆที่มีความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนใน

เร่ืองความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และอ านวยความสะดวกในเร่ืองของการ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร  ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือ เพ่ิมรายได้

ให้กับประชาชน ประกอบกับได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  โดยมีรายละเอียดเพ่ือประกอบการ

พิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสม รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น   2,361,900.- บาท 

(สองลา้นสามแสนหกหมื่นหน่ึงพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี ้

 

           โดยมีโครงการดังต่อไปน้ี 

1. โครงการปรับปรุงผวิจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่บ้านทุ่งหลุก หมูท่ี่ 4               

ซอย 17  (สะพานท่ามะโอ - บ้านร้องขุด) กวา้ง 4 เมตร ยาว 341 เมตรหนา 0.05 เมตร เมตร 

หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า  1,364  ตร.ม.  งบประมาณ 412,6๐๐.- บาท        (สี่แสนหน่ึง

หมื่นสองพันบาทถ้วน) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 

2. โครงการปรับปรุงผวิจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) บ้านทุ่งหลุก หมู่ที ่4       ซอย 3,

ซอย 4 ,ซอย 7 ปรมิาณกว้าง 4.00 เมตร ยาว 313 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพืน้ที่รวมกัน

ไมน้่อยกว่า  1,252 ตร.ม. งบประมาณ   378,750.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อย

ห้าสิบบาทถ้วน)  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 

 

 

 



3.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านทุ่งหลุก หมู่ที ่4                 

                ขนาดกว้าง 1.10 เมตร ลกึ 1.20 เมตร ยาว 12 เมตร สายทางถนน ชม. 3188                   

                งบประมาณ 78,950- บาท (เจด็หมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

                แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 

4.   โครงการปรับปรุงผวิจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5     

  ซอย  3   กว้าง 4  เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.05 เมตร                 

  หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า  968 ตรม. งบประมาณ  292,800-  บาท               

  (สองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)                                                            

  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 

5.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านสันควงค า หมู่ที่ 6                         

  ซอย 4 เลยีบแม่น้ าปิง  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร  

  หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า  860 ตรม.  

  ไหล่ทางขา้งละ 0.30 ม. หรือปริมาณดนิไมน้่อยกว่า 25.80 ลบ.ม.                                          

  งบประมาณ  458,7๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)           

  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 

6.  โครงการปรับปรุงผวิจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) 

                บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 ถนนสบวาง เช่ือมบ้านเตาให                                   

                กว้าง 4  เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.05 เมตร  

                หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม งบประมาณ  447,7๐๐.- บาท                   

                 (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 

7.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ทื่ 7 

  ซอย 22 สวนนายประภัทร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว59 เมตร หนา 0.15 เมตร   

  หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 147.50 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 ม.   

  หรือมีปรมิาณดินไมน้่อยกว่า 7.08 ลบ.ม. งบประมาณ  80,800- บาท                

  (แปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 

8.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 

  ซอย 23 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว70 เมตร หนา 0.15 เมตร                      

  หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า  210 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 ม.                  

  หรือมีปรมิาณดินไมน้่อยกว่า  8.40 ลบ.ม. งบประมาณ  113,8๐๐.- บาท             

  (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)      

 

                                                         



   แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 

 

9.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 

  ซอย 10  ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร                    

  หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. ไหลท่างกว้างข้างละ 0.30 ม. หรือปริมาณ 

  ดนิไมน้่อยกว่า 7.20 ลบ.ม งบประมาณ  97,8๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย 

  บาทถ้วน)   แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 

                                 

ประธานสภาฯ -   มีสมาชกิท่านใดมีขอ้สงสัย  หรือจะสอบถามหรือไม ่ หากไม่มผีลขอทราบมติจาก 

                         ท่านสมาชิกนะครับ  สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จา่ยขาดเงินสะสมได ้ตามที่ 

                         ท่านนายกไดเ้สนอมา  ขอให้ยกมอืขึน้ครับ 

 

สมาชิกสภาฯ         มีมติอนุมัติให้จา่ยขาดได ้ 7  เสยีง    งดออกเสียง  1  เสยีง 

 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องเพื่อพจิารณา 

         เร่ืองที่  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 

ประธานสภา อบต.  เชิญท่านนายก อบต. ช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว   

 

นายก อบต.           ทางคณะผู้บรหิารร่วมกับท่านปลัดและหัวหน้าส่วนราชการทั้งสี่สว่น   ได้ม ี

       ความเห็นตรงกันว่าเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยุง   ในพืน้ที่ 

       รับผิดชอบองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวงัพร้าว จึงเห็นตรงกันว่าควรจะมีการ   

       จัดซือ้เคือ่งพ่นละอองฝอย เพ่ือใช้ในกิจการดา้นสาธารณสุข ในการควบคุมยุง 

       และแมลงอื่น ๆ ที่เป็นพาหะน าโรค ต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็น โรคไขเ้ลอืดออก เป็นต้น  

       จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในส่วนของ  

       แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน ค่าที่ดินและ 

       สิ่งก่อสร้าง   ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  รายการ   โครงการเจาะ 

       บ่อน้ าบาดาล บ้านสันควงค า หมู่ที่ 6 จ านวน  255,700.- บาท       เพ่ือจ่าย 

       เป็นค่าเจาะบ่อน้ าบาดาล ความลกึไม่น้อยกว่า 112 เมตรและปรมิาณน้ าต้องไม่ 

       น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง พร้อมระบบสูบน้ า บ้านสันควงค า หมู่ที ่6  

       ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  รายละเอียดตามแบบ 

       แปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว  



– ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

-งานไฟฟ้าและถนน 

-แผนงานพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 54 

 โดยขอโอนงบประมาณที่เหลือจ่าย จ านวน  170,000.-  บาท 

มาตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานสาธารณสุข  งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   งบ

ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์                    

รายจ่าย  ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยละเอยีด ยูแอลวี(ULV.) ใช้ส าหรับก าจัดยุง

และแมลงด้านสาธารณสุขควบคุมโรค   งบประมาณ 170,000.- บาท  

แผนงาน รักษาความสงบภายใน งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ

ภายใน หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  ประเภท ค่าใช้สอยรายการเกี่ยวเนื่อง

กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  รายการ โครงการ

ฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจติอาสาภัยพบิัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลทุ่งสะโตก องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง องค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าวังพร้าว องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงท่ากาน วันที่  15-17 

กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลต าบลบ้านกลาง  จ านวน  45,000.- 

บาท ซึ่งคงเหลือก่อนโอน จ านวน 255,700.-  บาท งบประมาณที่ขอโอน 

จ านวน  215,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  40,700.-  บาท           

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน ค่าที่ดินและ 

         สิ่งก่อสร้าง   ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  รายการ   โครงการ    

         จัดซือ้พร้อมตดิต้ังเคร่ืองกระจายเสยีงไร้สาย จ านวน 4 ชุด ภายในต าบลท่าวัง 

         พร้าว จ านวน  248,000.-  บาท  

– ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

-งานไฟฟ้าและถนน 

-แผนงานพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 59 

โดยขอโอนงบประมาณที่เหลือจ่าย จ านวน  248,000.-  บาท 

มาตั้งจ่ายรายการใหม่ 

                             แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    

         งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  

         รายการ   โครงการจัดซือ้พร้อมตดิต้ังเครื่องกระจายเสยีงไร้สาย จ านวน 4 ชุด  

         ภายในต าบลท่าวังพร้าว จ านวน  248,000.-  บาท  



– ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

-งานบรหิารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

-แผนงานพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 59 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  -     บาท            

 

ประธานสภา อบต.     ถามทีป่ระชุมว่ามีผู้ใดแกไ้ขจุดไหนอีกหรอืไม่ 

 

ที่ประชุม                   ไมม่ีผู้ใดสงสัยหรือแก้ไขจุดไหนเพ่ิมเตมิ 

 

ประธานสภา อบต.    ขอมติที่ประชุม 

 

ที่ประชุม                  มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ดว้ยคะแนนเสยีง  ๗  เสยีง  

งดออกเสียง        ๑  เสยีง 

 

ระเบียบวาระที่  6   เร่ืองอื่น ๆ  

 

ประธานสภาฯ        มีผู้ใดเสนอเร่ืองใดอีกหรอืไม่ 

 

ที่ประชุม        ไมม่ ี

ประธานสภา ฯ                ปิดประชุม  15.30  น. 

 

    (ลงช่ือ)  ยุพาภรณ์  รักษาคุณ     ผู้จดบันทึกรายการงานประชุม 

        (นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ) 

  เลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล 

 

 

 

 

 

    



คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที ่1 วันที่  15 มิถุนายน 2563 

1 นายนิเวช   กันธิยะ คณะกรรมการ นิเวช  กันธิยะ 

2 นายณัฐวุฒ ิตากันทา คณะกรรมการ ณัฐวุฒ ิ ตากันทา 

3. นายสุภาพ  จันทร์ทา คณะกรรมการ สุภาพ  จันทรท์า 

 

    (ลงช่ือ)    วิรัช    สุใจจา    ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                      (นายวิรัช    สุใจจา) 

           ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


