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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2/2562 ครั้งท่ี 1 

วันท่ี  16  ตุลาคม  2562 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 
************************************* 

ผูเขาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายอําพล เนตรลือชา ประธานสภา อบต.ง้ิวราย อําพล เนตรลือชา  
2 นายมานะ  สมัครกิจ รองประธานสภา อบต.ง้ิวราย มานะ  สมัครกิจ  
3 นายวรวิทย  พลชัย สมาชิกสภา อบต.ง้ิวราย วรวิทย  พลชัย  
4 นายประสูตร   พัลภานุสร สมาชิกสภา อบต.ง้ิวราย ประสูตร   พัลภานุสร  
5 นายเทพรัตน   รอดเหตุภัย สมาชิกสภา อบต.ง้ิวราย เทพรัตน   รอดเหตุภัย  
6 นายมณเฑียร   นามขาน สมาชิกสภา อบต.ง้ิวราย มณเฑียร   นามขาน  
7 นายสุรศักดิ์   พรหมสมบัติ สมาชิกสภา อบต.ง้ิวราย สุรศักดิ์   พรหมสมบัติ  
8 นางณัฐณิชา   อนุกูลเวช           เลขานุการสภา อบต.ง้ิวราย ณัฐณิชา   อนุกูลเวช  
 
ผูไมมาประชุม 
 - ไมมี - 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสมัชชา  ทองสิมา นายก อบต.ง้ิวราย สมัชชา  ทองสิมา  
2 นายสุรพล ทองสิมา ท่ีปรึกษานายก อบต.ง้ิวราย สุรพล ทองสิมา  
3 นายมณี อิสโร รองนายก อบต.ง้ิวราย มณี อิสโร  
4 นางวรนุช  ทองสิมา เลขานุการนายก อบต.ง้ิวราย วรนุช  ทองสิมา  
5 นายสุรพล ทองสิมา ท่ีปรึกษานายก อบต.ง้ิวราย สุรพล ทองสิมา  
6 นายเสฐียร ฤทธิ์คํารพ ผูใหญบาน หมูท่ี 2 เสฐียร ฤทธิ์คํารพ  
7 นายสุบรรณ  พลชัย ผูใหญบาน หมูท่ี 1 สุบรรณ  พลชัย  
8 นางสาวขวัญดาว  สรอยแสง ผูอํานวยการกองคลัง ขวัญดาว สรอยแสง  
9 นางสาวเสมอใจ ฮวดมา รองปลัด อบต.ง้ิวราย เสมอใจ ฮวดมา  

10 นางสาววันเพ็ญ มูลชื่นพันธ เจาพนักงานธุรการ วันเพ็ญ มูลชื่นพันธ  
11 นายกิตติ  ดอกนาค ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม กิตติ  ดอกนาค  
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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2/256๒ ครั้งท่ี 1 

วันท่ี  16  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 

……………………………………………… 
เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 
 
   เม่ือไดเวลาประชุม นางณัฐณิชา   อนุกูลเวช ปลัดองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย             
ไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย เขาหองประชุม และนับจํานวนสมาชิกสภาฯ ท่ีเขาประชุม            
ผล มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายเขาประชุมจํานวน 6 คน ครบจํานวนสมาชิกท้ังหมด             
ตามระเบียบกระทรวงมาหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 25 จึงไดเชิญนายอําพล เนตรลือชา  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล      
ง้ิวราย บูชาพระรัตนตรัยและทําความเคารพพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 10 และไดกลาวเปดประชุม  ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป          
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  - ตามประกาศอําเภอนครชัยศรี เรื่อง เปดประชุมสภาองคการบริหารสวน 
(นายอําพล เนตรลือชา) ตําบลง้ิวราย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2562  

ดวยองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ขอเปดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
2 ประจําป พ.ศ. 2562 ระหวางวันท่ี 16 – 30 ตุลาคม มีกําหนด 15 วัน เพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2562 ขออนุมัติการใชจายเงินสะสม และเรื่องอ่ืน ๆ 

นายอําเภอนครชัยศรี อาศัยอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 55 
จึงอนุญาตใหองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย เปดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจําป พ.ศ. 2562 ตั้งแตวันท่ี 16-30 ตุลาคม 2562 มีกําหนด 15 วัน เพ่ือ
ประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ประกาศ ณ วันท่ี 4 ตุลาคม 2562 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

- ประกาศองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย เรื่อง ประกาศใชขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

ประธานสภาฯ   อาศัยอํานาจตามความในขอ 39 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
(นายอําพล เนตรลือชา) วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไข

เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 ประกอบกับมติสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิว
ราย สมัยท่ี 3 ประจําป 2562 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 และ
นายอําเภอนครชัยศรีไดอนุมัติขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2562 แลวนั้น 
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องคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย จึงประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
2562 เปนตนไป ประกาศ ณ วันท่ี 26 กันยายน 2562 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  - การอบรมสัมมนาปญหาการดําเนินงานกิจการสภาทองถิ่นท่ีผานมา  
(นายอําพล เนตรลือชา) เพ่ือพิจารณากลยุทธในการบริหารกิจการสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

    ขอเชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียด 

เลขานุการ  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  
(นางณัฐณิชา อนุกูลเวช) รวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยสํานักงานบริหารทรัพยสินและกีฬา 

ดําเนินการจัดอบรมสัมมนาปญหาการดําเนินงานกิจการสภาทองถ่ินท่ีผานมา เพ่ือ
พิจารณากลยุทธในการบริหารกิจการสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 
18 รุน รุนละ 4 วัน โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2562 เปนตนไป ณ 
โรงแรมตามภูมิภาคตาง ๆ โดยมีคาลงทะเบียนในการฝกอบรม คนละ 8,900 บาท 
(แปดพันเการอยบาทถวน) โดยจังหวัดนครปฐม กําหนดการจัดอบรม ระหวางวันท่ี 
12 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา บีช จังหวัดชลบุร ี

ท่ีประชุม  รับทราบ 
     

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ครั้งท่ีผานมา  
ประธานสภา ขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2562 ครั้งท่ี 2              
(นายอําพล เนตรลือชา) เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 โดยไดแจกใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  ง้ิวรายทุกทานไดอานและทบทวน หากมีขอแกไขใหเสนอในท่ีประชุม และขอมติใน 
  ท่ีประชุมแกไข หากไมมีขอแกไขขอใหสมาชิกสภารับรองรายงานการประชุมดวย  
มติท่ีประชุม  ผูมาประชุม 6  คน 

รับรอง             6  เสียง 
 ไมรับรอง           -  เสียง 
  งดออกเสียง       -  เสียง 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ 3.1 การพิจารณารับโอนพัสดุ 
(นายอําพล เนตรลือชา)  ดวยจังหวัดนครปฐมแจงเรื่องการโอนพัสดุท่ีเกิดจากการใชจายงบประมาณ

รายจายของจังหวัด ตามหนังสือจังหวัดนครปฐม ท่ี นฐ 0017.3/15003 ลงวันท่ี 
19 กันยายน 2562 เรื่อง การโอนพัสดุท่ีเกิดจากการใชจายงบประมาณรายจาย
ของจังหวัดนครปฐม  

การรับถายโอนสินทรัพยรายการถนนลาดยางแอสฟสติกคอนกรีต สาย

ทาเรือ – ทาเกวียน ตําบลง้ิวราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 

2.295 กิโลเมตร (กม.ท่ี 0+000 ถึง กม.ท่ี 2+295) จํานวน 1 สาย เปนจํานวน 
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เงิน 8,957,000 บาท (แปดลานเกาแสนหาหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)  
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบ ขอกฎหมาย ท่ี

เก่ียวของใหท่ีประชุมทราบตอไป 
เลขานุการสภาฯ          เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ อบต.ง้ิวรายทุกทาน ดิฉันขอนํา 
(นางณัฐณิชา อนุกูลเวช) เรียนตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ 020147 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอ
หารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครฐั พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุ พ.ศ. 2560  

“1. กรณีขอหารือ 1 ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 3 บัญญัติวา “ใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ 
การจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุแหงพระราชบัญญัตินี้”ซ่ึงตามพระราชบัญญัติฯ 
 มาตรา 3 มีเจตนารมณใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุสําหรับกรณีอ่ืนท่ีมิได
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุก็ยังดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของ
ตอไป เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา กรณีท่ีมีผูอุทิศใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (อปท.) หรือใหสิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถา 
การกระทําดังกลาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน
จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน และเปนไปตามระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ แตอยางไรก็ดี 
หลังจากท่ีไดรับพัสดุมาแลวจะตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” 
ตอไป” 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดมีขอซักถามเก่ียวกับการรับโอนพัสดุรายการถนนลาดยาง 
(นายอําพล เนตรลือชา) แอสฟสติกคอนกรีต สายทาเรือ – ทาเกวียน ตําบลง้ิวราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม ระยะทาง 2.295 กิโลเมตร (กม.ท่ี 0+000 ถึง กม.ท่ี 2+295) จํานวน 
1 สาย เปนจํานวนเงิน 8,957,000 บาท (แปดลานเกาแสนหาหม่ืนเจ็ดพันบาท
ถวน) หรือไม หากไมมีผมขอมติท่ีประชุม ในการใหความเห็นชอบรับโอนพัสดุ
รายการดังกลาว  

ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบรับโอนพัสดุรายการถนนลาดยางแอสฟสติกคอนกรีต สาย
ทาเรือ –     ทาเกวียน ตําบลง้ิวราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 
2.295 กิโลเมตร (กม.ท่ี 0+000 ถึง กม.ท่ี 2+295) จํานวน 1 สาย เปนจํานวน
เงิน 8,957,000 บาท (แปดลานเกาแสนหาหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)  

    ผูมาประชุม 6  คน 
เห็นชอบ   จํานวน       6   เสียง 
ไมเห็นชอบ  จํานวน       -   เสียง 
งดออกเสียง     จํานวน      -    เสียง  
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ประธานสภาฯ  3.2 การพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการ  
(นายอําพล เนตรลือชา)   เล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. ................  

        เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ไดยื่นญัตติขอความเห็นชอบ
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ในการเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2562 ขอเชิญนายก
องคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายชี้แจงเหตุผลความจําเปน 

นายก อบต.ง้ิวราย   เพ่ือเปนการกําหนดมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว ใน 
(นายสมัชชา ทองสิมา) เขตองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย เพ่ือเปนการปองกันและแกไขปญหาเก่ียวกับ

เหตุเดือดรอน หรือเหตุรําคาญ อันเกิดจากการเลี้ยงสัตวและปลอยสัตว เพ่ือ
ประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ในทองถ่ินหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลง้ิวราย โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
มาตรา 29 และมาตรา 30  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของ 
เลขานุการฯ   ขอชี้แจงรายละเอียดในรางขอบัญญัติฯ ใหท่ีประชุมทราบและพิจารณาเปน 
(นางณัฐณิชา อนุกูลเวช) รายขอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 45 กําหนดวา ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
ตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาเปนสาม
วาระรวดเดียวก็ได 
  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ี
สองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ี
ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
  และขอ 47 กําหนดวา ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการ
แหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลง
มติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว 
  เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาทองถ่ินจะให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 
  และขอ 49 วรรคสี่ กําหนดวา ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง 
กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูแปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาได 

และขอ 52 กําหนดวา การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการ
อภิปราย เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุผล
สมควร  

ในการพิจารณาวาระนี้ ให ท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปน
ขอบัญญัติหรือไม 
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ประธานสภา  ขอมติท่ีประชุมสภาวาจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม 
ท่ีประชุม  มีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทใหพิจารณาสามวาระรวด 
   ผูมาประชุม 6  คน 
   เห็นชอบ  6  เสียง 
   ไมเห็นชอบ -  เสียง 
   งดออกเสียง -  เสียง 
 
ประธานสภา  ตามท่ีเลขาฯ ไดชี้แจงรายละเอียดในขอบัญญัติใหท่ีประชุมทราบแลว ขอให

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาเปนรายขอ 
ท่ีประชุม  ไดรวมกันพิจารณาเปนรายขอ 
ประธานสภา  เม่ือท่ีประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว ขอมติท่ีประชุมในวาระท่ีหนึ่งวาจะรับ

หลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว
หรือปลอยสัตว พ.ศ. 2562 หรือไม 

ท่ีประชุม  มีมติรับหลักการดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
   ผูมาประชุม 6  คน 
   รับหลักการ 6  เสียง 
   ไมรับหลักการ -  เสียง 
   งดออกเสียง -  เสียง 
ประธานสภา  ในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ มีสมาชิกทานใดจะยื่นคําแปรญัตติหรือไม 
ท่ีประชุม  ไมมี 
ประธานสภา  เม่ือไมมีผูใดยื่นเสนอคําแปรญัตติ ถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวยคะแนนเสียง

เปนเอกฉันท ในข้ันการแปรญัตต ิ
   ผูมาประชุม 6  คน 
   เห็นชอบ  6  เสียง 
   ไมเห็นชอบ -  เสียง 
   งดออกเสียง -  เสียง 
ประธานสภา  ในวาระท่ี 3 ข้ันใหความเห็นชอบวาจะตราเปนขอบัญญัติหรือไม ขอมติท่ีประชุม 
ท่ีประชุม  มีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2562 
   ผูมาประชุม 6  คน 
   เห็นชอบ  6  เสียง 
   ไมเห็นชอบ -  เสียง 
   งดออกเสียง -  เสียง 
ประธานสภาฯ  3.3 การพิจารณาการใชจายเงินสะสม  
(นายอําพล เนตรลือชา)     ดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ไดยื่นญัตติขอใหสภาองคการ

บริหารสวนตําบลง้ิวรายพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินสะสม ขอเชิญนายกองคการ 
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บริหารสวนตําบลง้ิวราย ไดชี้แจงรายละเอียดการใชจายเงินสะสมใหท่ีประชุม
พิจารณาตอไป 

นายก อบต.  ดวยขาพเจา นายสมัชชา ทองสิมา นายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย  
(นายสมัชชา ทองสิมา) ไดเสนอญัตติการใชจายเงินสะสม ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะกระตุนเศรษฐกิจ ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 5164 ลงวันท่ี 29 
สิงหาคม 2562 ตามแนวทางการใชจายเงินสะสมเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการกระตุนเศรษฐกิจ และเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
ดังตอไปนี้ 
1. โครงการจัดหาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด    
   งบประมาณ 498,375.00 บาท 

   2. โครงการปรบัปรุงระบบกระจายเสียงไรสายองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย  
    งบประมาณ 257,000.00 บาท 

   3. โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง งบประมาณ 408,000.00 บาท 
   4. โครงการจัดซ้ือเครื่องเลนเด็กกลางแจง งบประมาณ 30,000.00 บาท 
   5. โครงการกอสรางกําแพงกันดินปากซอยจํารูญ เสนะวัติ หมูท่ี 2 งบประมาณ  

    248,000.00 บาท 
   6. โครงการกอสรางกําแพงกันดินคลองเดนพัฒนาจากบานนายไพโรจน ศรีมูล ถึงสุด 

   ถนนคอนกรีต หมูท่ี 2 งบประมาณ 390,000.00 บาท 
   7. โครงการกอสรางกําแพงกันดินจากสะพานแสงเงิน – คลองขวาง ระยะท่ี 1  

    งบประมาณ 500,000.00 บาท 
รวมยอดเงินสะสมท่ีขออนุมัติใชจายเงินสะสมท้ังสิ้น    2,331,375.00 บาท 

ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย มีเงินสะสมเพียงพอท่ีจะจาย
คาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนโดยสถานะทางการเงินการ
คลังยังคงมีเสถียรภาพในระยะยาว 

   เงินสะสม     13,260,059.07 บาท 
   ทุนสํารองเงินสะสม    15,194,301.62 บาท 
   หัก รายจายประจํา (เงินเดือนฝายประจํา)    1,820,000.00 บาท 
        สํารองกรณีสาธารณภัย 10%     1,144,005.91 บาท 
   ยอดเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใชจายได    10,296,053.16 บาท 
   ขออนุมัติใชจายเงินสะสมในครั้งนี้     2,331,375.00 บาท 
   เงินสะสมคงเหลือหลังจากขออนุมัติใชจาย    7,964,678.16 บาท 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของ 
เลขานุการฯ  ตามท่ีทานนายก อบต.ง้ิวราย ไดยื่นญัตติเรื่องขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพ่ือ

บําบัดความเดือดรอนของประชาชนดังกลาวแลวนั้น ซ่ึงการขออนุมัติใชเงินสะสม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไข
เพ่ิมเติม ขอ 89/1 “ในกรณีท่ีมีภารกิจตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลหรือ
กระทรวงมหาดไทยและจําเปนตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน 
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ผูดําเนินการ โดยมีความจําเปนตองใชจายจากงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและงบประมาณดังกลาวไมเพียงพอและไมตองดวยเง่ือนไขการใชจายเงิน
สะสมหรือเงินทุนสํารองเงินสะสมตามขอ 87 และขอ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อาจอนุมัติยกเวนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายจากเงินสะสมหรือเงินทุน
สํารองเงินสะสมไดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย” ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 5164 ลงวันท่ี 29 
สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 จึงขอใหท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย พิจารณาอนุมัติใช
เงินสะสมใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการโดยเครงครัด 
เพ่ือมิใหเกิดปญหาในการใชจายเงินสะสมดังกลาวตอไป 

ท่ีประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ทุกทาน รวมกันพิจารณารายละเอียดในการพิจารณาอนุมัติใช
เงินสะสม โดยใชเวลาพอสมควร 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายก อบต.ง้ิวราย ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น มีสมาชิกสภาฯ 
ทานใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม หากไมมี ในลําดับตอไป ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ 
ในการพิจารณาอนุมัติใชจายเงินสะสม ดังกลาวขางตน 

มติท่ีประชุมสภา  มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม  
   ผูมาประชุม 6  คน 
   เห็นชอบ  6  เสียง 
   ไมเห็นชอบ  -  เสียง 
   งดออกเสียง -  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 -ไมมี- 
 
ประธานสภาฯ ถาไมมีเรื่องอ่ืนใดอีก  ผมขอขอบคุณทุกทานท่ีเขาประชุมในวันนี้ และไดรวมแสดง

ความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินการของสภาองคการบริหารสวนตําบล   
ง้ิวราย  สําหรับการประชุมครั้งตอไปกําหนด ในระหวางวันท่ี 16 – 30 ธันวาคม 
2562 ซ่ึงจะแจงเปนหนังสือใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายทราบ
ตอไป  

 
ปดประชุม เวลา  12.00  น. 
 
 
   ลงชื่อ                                     เลขานุการสภา/จดบันทึก 
            (นางณัฐณิชา    อนุกูลเวช) 
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 บันทึกรายงานการประชุมนี้ ไดผานการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแลว เห็นควร
แจงสมาชิกทุกทานทราบ เพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งตอไป 

 

 
    
 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2/2562 ครั้งท่ี 1 นี้      
ไดผานการรับรองจากสมาชิกสภาฯ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2562 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 14 
สิงหาคม 2562 แลว จึงประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 
 
   (ลงชื่อ)    ประธานสภา อบต.ง้ิวราย 

          (นายอําพล  เนตรลือชา) 
 

        วันท่ี  17  ธันวาคม  2562 


