
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

วันท่ี 27 กันยายน 2564

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง

.......................................

-เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.-

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานฯ -วันนี้ ท่านณรงค์ฤทธิ์ ทาทัพ ประธานสภาฯมอบหมายให้กระผม นายสุทธี นิยม

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ขอให้ท่านสมาชิกได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี

ระเบียบกฎหมายกําหนด ขณะนี้ได้ตรวจสอบแล้ว มีผู้มาประชุม 38 คน ไม่มา 3 คน ครบ

องค์ประชุม ก่อนเริ่มประชุม ขอเชิญสวดมนตร์ไหว้พระก่อน

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ -ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้อ่านบันทึกการประชุมครั้งท่ีแล้วเรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดเห็นเป็น

อื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญลงมติรับรองรายงานการประชุม

ท่ีประชุม -เห็นชอบ 37 เสียง

-ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

-งดลงคะแนน 1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี –

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน

ประธานฯ - เชิญเลขาฯสภาฯ

เลขาฯสภาฯ - เรื่องเดิม ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ได้ประกาศใช้ ข้อบัญญัติตําบล เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น ซ่ึงอนุมัติให้ดําเนินการ

1.โครงการเจาะบ่อน้ําบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ จํานวน 1 บ่อ

โดย เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว (ลึกเฉล่ีย 43-100 ม.) ตามแบบรูปและรายการที่

องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1

ป้าย และป้ายโครงการ (ถาวร) จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 231,000 บาท



2.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ ก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้านขนาด ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร ตามแบบรูปและรายการของ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย และ

ป้ายโครงการ (ถาวร) จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 561,000 บาท

ต่อมา สภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ได้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณไว้

เบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง เม่ือ

ครั้งการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี พ.ศ.2563 เม่ือวันท่ี 22 กันยายน

2563 ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ได้ดําเนินการขออนุมัติใช้ท่ีดินต่อสํานักงานการ

ปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร

จังหวัดปราจีนบุรี แจ้งว่าอยู่ระหว่างดําเนินการ เม่ือได้รับอนุมัติแล้วจะได้ดําเนินการขอ

อนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล ต่อสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล จึงจะสามารถดําเนินการจัดหา

ผู้รับจ้าง ต่อไป

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 “ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองท้องถ่ิน

รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณี เม่ือสิ้นสุด

ระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการ

ก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี

มีความจําเป็น ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวท่ีทําให้ ลักษณะปริมาณ คุณภาพ

เปลี่ยนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก

จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าว ต้องมี

วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

ข้อเสนอ

เนื่องจาก ยังมีความจําเป็นต้องใช้เงินงบประมาณนั้นต่อไป เพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนในหมู่บ้าน และประชาชนใกล้เคียง จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่า

ช้าง ได้โปรดพิจารณาให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินไปอีกหนึ่งปี

ประธานฯ - มีผู้ใดจะอภิปรายหรือไม่

นายสุรินทร์ฯ - กระผม นายสุรินทร์ เคนหล้า สมาชิกสภา อบต.วังท่าช้าง หมู่ที่ 1 ขอสอบถามว่า การ

ดําเนินการโครงการดังกล่าว ใช้เวลาเนิ่นนานในการขออนุญาต เป็นไปได้หรือไม่ ถ้าหากจะ

ขอเปลี่ยนโครงการ เนื่องจากขณะนี้ ถนนหนทางมีความชํารุดเสียหายมาก



ประธานฯ - เชิญปลัด อบต.

ปลัด อบต. - ตามข้อกฎหมาย ท่ีได้ชี้แจงจะเห็นได้ว่า กรณีมีความจําเป็น ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ

ดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขอ

อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่

กรณี และโครงการดังกล่าว ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ ดังนั้น กรณี

นี้จึงไม่สามารถแก้ไขได้ แต่หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง ต้องเริ่มดําเนินการประชุม

ประชาคม แล้วเสนอโครงการเข้าแผนฯไว้ ส่วนโครงการท่ีเห็นว่ายังไม่จําเป็นก็ไม่ต้องขยาย

เวลาเบิกจ่าย เงินก็จะตกเป็นเงินสะสมไป

ประธานฯ - มีผู้ต้องการอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปราย

ประธานฯ - ต่อไปจะขอมติที่ประชุม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมครบตามกฎหมาย ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ว่า เห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หรือไม่

ท่ีประชุม -เห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไปอีก 1 ปี 37 เสียง

-ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

-งดลงคะแนน 1 เสียง

4.2 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
ประธานฯ - เชิญเลขาฯสภาฯ

เลขาฯสภาฯ - เรื่องเดิม ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2564 และได้ประกาศใช้ ไปแล้วนั้น
ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี พ.ศ.2564 และยังมีงบประมาณในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและส่ิงปลูก

สร้าง บางรายการที่ดําเนินการแล้วแต่ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาเพื่อก่อหนี้

ผูกพัน และบางรายการท่ียังมิได้ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ดังนี้

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

1.โครงการจัดซื้อรถบรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 1 คัน เป็นเงิน

2,600,000 บาท รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ มี

กําลังแรงม้าสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดต้ังเครนไฮ

ดรอลิคพร้อมชุดกระเช้าสามารถยกสูงจากพ้ืนดินได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร สามารถถอด

กระเช้าออกและใช้ยกของหนักได้ ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุ ไม่ต่ํากว่า

2 ลบ.ม. สามารถยกเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิค มีคันโยกหรือสวิทช์ควบคุม พร้อมอุปกรณ์

ประจํารถ พร้อมติดตั้งระบบปรับสมดุลช่วยค้ํายันทํางานด้วยระบบไฮดรอลิค



ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

1.โครงการเจาะบ่อนํ้าบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านวังท่าช้าง จํานวน 1
บ่อ โดย เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว (ลึกเฉลี่ย 43-100 ม.) ตามแบบ
รูปและรายการที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (ถาวร) จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 266,000
บาท

2.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านวังท่าช้าง โดยย้ายหอถัง
เหล็กทรงแชมเปญพร้อมถังกรอง สนิมเหล็ก พร้อมวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3
น้ิว ระยะทางยาว 3,700 เมตร ตามแบบรูปและรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่า
ช้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (ถาวร) จํานวน 1
ป้าย เป็นเงิน 857,000 บาท

3.โครงการเจาะบ่อน้ําบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเขาถํ้า จํานวน 1 บ่อ
โดย เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ลึกเฉลี่ย 43-100 ม.) ตามแบบรูป
และรายการท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (ถาวร) จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 266,000 บาท

4.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี หมู่ท่ี 10 บ้านเขาถ้ํา ก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมวางท่อ PVC
ระยะทางยาว 1,200 เมตร ตามแบบรูปและรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (ถาวร) จํานวน 1 ป้าย
เป็นเงิน 554,000 บาท

5.โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนน้ําล้นผ่าน) หมู่ที่ 18 บ้าน
โนนจนิดา ขนาดกวา้ง 7.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สูงเฉลี่ย 3.๐๐ เมตร ตามแบบรูปและ
รายการที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (ถาวร) จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,119,000
บาท

6.โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนน้ําล้นผ่าน) หมู่ที่ ๒๐ บ้าน
อุดมสุข ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร สูงเฉล่ีย 3.๐๐ เมตร ตามแบบรูปและ
รายการที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (ถาวร) จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,303,000
บาท

7.โครงการเจาะบ่อน้ําบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 22 บ้านวังทอง จํานวน 1
บ่อ โดย เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ลึกเฉลี่ย 43-100 ม.) ตามแบบรูป
และรายการที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (ถาวร) จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 266,000 บาท

8.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี หมู่ท่ี 22 บ้านวังทอง ก่อสร้าง

ระบบประปาหมู่บ้านขนาด ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมวางท่อ PVC

ระยะทางยาว 3,310 เมตร ตามแบบรูปและรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (ถาวร) จํานวน 1 ป้าย

เป็นเงิน 713,000 บาท



9. โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายรอบลานกีฬา หมู่ท่ี 23 บ้านสามแยกโชคชัย

ก่อสร้างร้ัวตาข่ายรอบลานกีฬา ความยาว 243 เมตร ตามแบบรูปและรายการที่องค์การ

บริหารส่วนตําบลวังท่าช้างกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย และ

ป้ายโครงการ (ถาวร) จํานวน 1 ป้าย เป็น 829,000 บาท

รวมเป็นเงิน 8,773,000 บาท

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

“ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี

ความจําเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ

สภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณี เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง

มิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา

ท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็น ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวท่ีทําให้ ลักษณะ

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ

ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าว

ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

ข้อเสนอ

เนื่องจาก ยังมีความจําเป็นต้องใช้เงินงบประมาณนั้นต่อไป เพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนในหมู่บ้าน และประชาชนใกล้เคียง จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่า

ช้าง ได้โปรดพิจารณาให้กันเงินงบประมาณไปอีกหนึ่งปี

ประธานฯ - มีผู้ใดจะอภิปรายหรือไม่

ประธานฯ - มีผู้ต้องการอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปราย

ประธานฯ - ต่อไปจะขอมติที่ประชุม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมครบตามกฎหมาย ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ว่า เห็นชอบให้กันเงินดังกล่าว หรือไม่

ท่ีประชุม -เห็นชอบให้กันเงินไปอีก 1 ปี 37 เสียง

-ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

-งดลงคะแนน 1 เสียง



4.3 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม)

ประธานฯ - เชิญเลขาฯสภาฯ

เลขาฯสภาฯ - เรื่องเดิม
ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างได้อนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือ

ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ประจําปี พ.ศ.2564 เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2564 ไปแล้วนั้น
ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ไม่สามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เพื่อให้ได้

ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564(30 กันยายน 2564) ตามรายการ

ดังต่อไปนี้

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ
ผิวจารจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 720
ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (ถาวร) จํานวน 1 ป้าย
เป็นเงิน 530,000 บาท

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านคลองสิบ
สอง จํานวน 3 ซอย ซอยท่ี 1 ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีดําเนินการไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ซอยท่ี 2 ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 109
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนทีด่ําเนินการไม่น้อยกว่า 436 ตารางเมตร ซอยท่ี 3 ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 532 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (ถาวร) จํานวน 1 ป้าย
เป็นเงิน 851,000บาท

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลอง
มะเดื่อ ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนทีด่ําเนินการไม่
น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (ถาวร) จํานวน 1 ป้าย
เป็นเงิน 1,103,000 บาท

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านโปร่งใหญ่
ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,500
ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการขององค์การบริหารส่วนตําบล วังท่าช้าง พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้ายและป้ายโครงการ (ถาวร) จํานวน 1 ป้าย
เป็นเงิน 1,152,000 บาท



5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านเขาถ้า ผิว
จราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปและรายการขององค์การบริหารส่วนตําบล วังท่าช้าง พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้ายและป้ายโครงการ (ถาวร) จํานวน 1 ป้าย
เป็นเงิน 1,130,000 บาท

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านวังกวาง
จํานวน 3 ซอย ซอยท่ี 1 ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีดําเนินการไม่น้อยกว่า 267 ตารางเมตร ซอยท่ี 2 ช่วงท่ี 1 ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว
149 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 596 ตารางเมตร ซอยท่ี 2 ช่วง
ท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 2.70 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 205 ตารางเมตร ซอยท่ี 3 ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีดําเนินการไม่น้อยกว่า 308 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังท่าช้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (ถาวร)
จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 903,000 บาท

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านโปร่งอุดม
พัฒนา จํานวน 3 ซอย ซอยท่ี 1 ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 224 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร ซอยท่ี 2 ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว
200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ซอยท่ี 3 ผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 300
ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (ถาวร) จํานวน 1 ป้าย
เป็นเงิน 1,027,000บาท

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านใหม่
พัฒนา ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า
1,500 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (ถาวร) จํานวน 1 ป้าย
เป็นเงิน 1,172,000 บาท

9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้านคลองบุญ
เลิศ ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 323 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,938
ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (ถาวร) จํานวน 1 ป้าย
เป็นเงิน 1,449,000 บาท

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านวังใหม่
ผิวจารจรกว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,550
ตารางเมตร (รวมทางเช่ือม) ตามแบบรูปและรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (ถาวร) จํานวน 1 ป้าย
เป็นเงิน 1,139,000 บาท



11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านอุดม
สุข ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,600
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ PVC ขนาด ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทาง ยาว 400 เมตร ตามแบบรูป
และรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1
ป้าย และป้ายโครงการ (ถาวร) จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,097,000 บาท

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 บ้านวังมล
ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,500
ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (ถาวร) จํานวน 1 ป้าย

เป็นเงิน 1,122,000 บาท

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 22 บ้านวังทอง
ผิวจารจร กว้าง 4 เมตร ยาว 348 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,392
ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (ถาวร) จํานวน 1 ป้าย
เป็นเงิน 1,035,000 บาท

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 13,710,000 บาท

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

“ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี

ความจําเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ

สภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณี เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี

ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็น ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวท่ีทําให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี และโครงการ

ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

ข้อเสนอ

เนื่องจาก ยังมีความจําเป็นต้องใช้เงินงบประมาณนั้นต่อไป เพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนในหมู่บ้าน และประชาชนใกล้เคียง จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่า

ช้าง ได้โปรดพิจารณาให้กันเงินงบประมาณไปอีกหนึ่งปี



ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสุทธี นิยม)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเหมือน วิถี)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางวิภา วันเพ็ญ

ประธานฯ - มีผู้ใดจะอภิปรายหรือไม่

ประธานฯ - มีผู้ต้องการอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปราย

ประธานฯ - ต่อไปจะขอมติที่ประชุม ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมครบตามกฎหมาย ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ว่า เห็นชอบให้กันเงินดังกล่าว หรือไม่

ท่ีประชุม -เห็นชอบให้กันเงินไปอีก 1 ปี 37 เสียง

-ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

-งดลงคะแนน 1 เสียง

- เลิกประชุม เวลา 12.00 น.-

ผู้บันทึกการประชุม
(นายรัตนชัย สัสดี)

เลขานุการสภา อบต.วังท่าช้าง

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายณรงค์ฤทธ์ิ ทาทัพ)

ประธานสภา อบต.วังท่าช้าง


