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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 
วันท่ี  15  สิงหาคม  2561 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 
************************************* 

ผูเขาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายมณเฑียร   นามขาน สมาชิกสภา อบต.ง้ิวราย มณเฑียร   นามขาน  
2 นายวรวิทย  พลชัย สมาชิกสภา อบต.ง้ิวราย วรวิทย  พลชัย  
3 นายสุรศักดิ์   พรหมสมบัติ สมาชิกสภา อบต.ง้ิวราย สุรศักดิ์   พรหมสมบัติ  
4 นายประสูตร   พัลภานุสร สมาชิกสภา อบต.ง้ิวราย ประสูตร   พัลภานุสร  
5 นายเทพรัตน   รอดเหตุภัย สมาชิกสภา อบต.ง้ิวราย เทพรัตน   รอดเหตุภัย  
6 นายมานะ  สมัครกิจ รองประธานสภา อบต.ง้ิวราย มานะ  สมัครกิจ  
7 นายอําพล เนตรลือชา ประธานสภา อบต.ง้ิวราย อําพล เนตรลือชา  
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 นางเสวย  เกษลาม รองนายก อบต.ง้ิวราย เสวย  เกษลาม  
3 นายสุรพล  ทองสิมา ท่ีปรึกษานายก อบต.ง้ิวราย สุรพล  ทองสิมา  
4 นายไพโรจน  ศรีมูล รองนายก อบต.ง้ิวราย ไพโรจน  ศรีมูล  
5 นางวรนุช  ทองสิมา เลขานุการนายก อบต.ง้ิวราย วรนุช  ทองสิมา  
     
     
     
     

 
 
 
 

 

 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2561 ครั้งท่ี 2 

วันท่ี 15  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 14.00 น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 

……………………………………………… 

Uเริ่มประชุมU  เวลา 14.00 น. 
 

   เม่ือไดเวลาประชุม นางณัฐณิชา   อนุกูลเวช ปลัดองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย             

ไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย เขาหองประชุม และนับจํานวนสมาชิกสภาฯ ท่ีเขาประชุม            

Uผล U มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายเขาประชุมจํานวน  6 คน ครบจํานวนสมาชิกท้ังหมด             

ตามระเบียบกระทรวงมาหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 25 จึงไดเชิญนายอําพล เนตรลือชา  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล       

ง้ิวราย บูชาพระรัตนตรัยและทําความเคารพพระฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร และไดกลาวเปดประชุม  ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป          

    

Uระเบียบวาระท่ี 1U เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   1.1 ขอความรวมมือประชาสัมพันธโครงการ “มือถือเกาไป ชีวิตใหมมา” 
เลขานุการฯ   เนื่องจากปจจุบันขยะอิเล็กทรอนิกสกําลังเปนปญหาสังคมท่ีเริ่มรุนแรงข้ึน 

และถูกกอง ท้ิ งสะสมอยู ตามชุมชนและกองขยะ ท่ัวไป ดั งนั้ น  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กสทช. คณะพณิชยศาสตร และการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จึงรวมมือจัดทําโครงการ 
“มือถือเกาไป ชีวิตใหมมา” ดังนั้นทางคณะผูจัดโครงการฯ จึงขอความอนุเคราะห
เพ่ือประชาสัมพันธโครงการฯ รวมถึงขอความอนุเคราะหหนวยงานฯ เพ่ือจัดตั้งจุด
ปดปายประชาสัมพันธ รับบริจาคมือถือท่ีไมใชแลว โดยท้ังนี้ทาง บริษัท ไปรษณีย
ไทย จํากัด จะเปนผูดําเนินการรวบรวมเพ่ือจัดสงใหกับสวนกลาง และทางจังหวัดได
ขยายเวลาออกไปอีกจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2561 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
Uระเบียบวาระท่ี 2U เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ครั้งท่ีผานมา  
UประธานสภาU ขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี             
(นายอําพล เนตรลือชา) 8 สิงหาคม 2561 ไดแจกใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายทุกทาน ได 
  อานและทบทวน หากมีขอแกไขใหเสนอในท่ีประชุม และขอมติในท่ีประชุมแกไข  
  หากไมมีขอแกไขขอใหสมาชิกสภารับรองรายงานการประชุมดวย  
Uท่ีประชุมU  มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
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Uระเบียบวาระท่ี U3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 U3.1 การพิจารณาขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 วาระท่ี 2 (ตอ) ข้ันอภิปราย 
ประธานสภาฯ      ตามท่ีสมาชิกไดรับหลักการในวาระท่ี 1 แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจาํป พ.ศ. 2562 ขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ในการประชุมสภาฯ ครั้ง
ท่ีผานมาแลวนั้น สภาฯไดตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือประชุมคําเสนอแปรญัตติ 
ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เม่ือถึงเวลาแปรญัตติไมมีผูใดเสนอขอ
คําแปรญัตติ จึงแจงคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายดังกลาว ตามรางเดิมใหสภาพิจารณาในวาระท่ี 2 ตอไป 

ดังนั้น จึงใหเจาหนาท่ีงบประมาณไดอานรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสรุปใหทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ปลัด อบต.ฯ  อานรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ประธานสภาฯ        ขอใหท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ. 2562 ขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ในวาระท่ี 2 ดวย หาก
เห็นชอบขอไดยกมือข้ึนดวยครับ 

Uท่ีประชุมU  มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 
 U3.2 การพิจารณาขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 วาระท่ี 3 ข้ันลงมต ิ
ประธานสภาฯ      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 

2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 82 การพิจารณาราง
ขอบัญญัติในวาระท่ีสามไมมีการอภิปราย เวนแตมีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติให
มีการอภิปราย ถามีเหตุอันควรในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ลงมติ
วาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 

ดังนั้น จึงขอความเห็นจากสภาฯ จะใหรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2562 ขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ตราเปนขอบัญญัติ
หรือไม หากเห็นชอบขอใหยกมือข้ึนดวยครับ 

Uท่ีประชุมU  มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 

 U3.3 การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

ประธานสภาฯ         ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดนําเรียนรายละเอียดตามระเบียบขอกฎหมายใหท่ี 
ประชุมทราบตอไป 

UเลขานุการสภาฯU          เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ อบต.ง้ิวรายทุกทาน ดิฉันขอนํา 
เรียนตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
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สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การ
โอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

UประธานสภาฯU  ขอเรียนเชิญ นายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ไดนําเสนอรายละเอียด
การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ใหท่ีประชุมพิจารณาตอไป 

Uนายก อบต.ง้ิวรายU        ดวยขาพเจานายสมัชชา ทองสิมา นายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ได
เสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือ
จัดซ้ือครุภัณฑ และคาท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน และบรรเทา
ปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

UประธานสภาฯU  ขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดขางตนดังกลาว 

Uท่ีประชุมU  ไดรวมกันพิจารณา 
UประธานสภาฯU  เม่ือท่ีประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว ขอมติท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการโอน

เงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
Uท่ีประชุมU  มีมติอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 

 U3.4 การพิจารณาอนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประธานสภาฯ       ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของ 
เลขานุการฯ       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 
59 กําหนดวา ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอ
หนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

ประธานสภาฯ       ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ชี้แจง 
นายก อบต.       เนื่องดวยไดมีการตั้งงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ใน

ปงบประมาณ 2561 แตไมสามารถดําเนินการไดทันภายในปงบประมาณนี้   
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 
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ประธานสภาฯ ท่ีประชุมจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม 
ท่ีประชุม ไดรวมกันพิจารณา 
ประธานสภาฯ เม่ือท่ีประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว ขอมติท่ีประชุมอนุมัติการกันเงินงบประมาณ

รายจายตามโครงการดังกลาว 
ท่ีประชุม มีมติอนุมัติใหกันเงินตามโครงการดังกลาว ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 
Uระเบียบวาระท่ี 4U เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 -ไมมี- 

 
UประธานสภาฯU ถาไมมีเรื่องอ่ืนใดอีก  ผมขอขอบคุณทุกทานท่ีเขาประชุมในวันนี้ และไดรวมแสดง

ความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินการของสภาองคการบริหารสวนตําบล   
ง้ิวราย  สําหรับการประชุมครั้งตอไปกําหนด ในวันท่ี 16 - 30 เดือนตุลาคม 2561  
ซ่ึงจะแจงเปนหนังสือใหสมาชิกสภาทราบตอไป เม่ือไมมีเรื่องอ่ืนใด  ขอปดประชุม 

 
UปดประชุมU เวลา  16.00  น. 
 
 
 
   ลงชื่อ                                    เลขานุการสภา/จดบันทึก 
            (นางณัฐณิชา    อนุกูลเวช) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 บันทึกรายงานการประชุมนี้ ไดผานการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแลว เห็นควร
แจงสมาชิกทุกทานทราบ เพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งตอไป 
 

 
 

 

 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2561 ครั้งท่ี 2 นี้ ได
ผานการรับรองจากสมาชิกสภาฯ ในการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 
แลว จึงประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 

 
   (ลงชื่อ)       ประธานสภา อบต.ง้ิวราย 

           (นายอําพล  เนตรลือชา) 
           วันท่ี  25  ตุลาคม  2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


