
  
 (ส าเนา)  

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี 2 

วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  เวลา  11.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ชั้น 2 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายมานะ          เหรียญทอง ประธานสภา อบต.มุจลินท์ มานะ          เหรียญทอง 
2. นายสมยศ          สุขมูล รองประธานสภา อบต.มุจลินท์ สมยศ          สุขมูล 
3. นายวินัย            ชมบุญ สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  1 วินัย            ชมบุญ 
4. นายเสน่ห์           พรหมญาติ สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  3 เสน่ห์           พรหมญาติ 
5. นายมนต์ชัย         บุญน้า สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  4 มนต์ชัย        บุญน้า 
6. นางสมจิต            กันยา สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  4 สมจิต          กันยา  
7. นางอุบล             ข าสกุล สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  5 อุบล           ข าสกุล 
8. นายเทียรศักดิ์      มาดี สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  6 เทียรศักดิ์      มาดี 
9. นายประจิน         อินทรา สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  7 ประจิน         อินทรา 
10. นางสายรุ้ง          หวานเหนือ สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  8 สายรุ้ง          หวานเหนือ 
11. นางเดือนแรม      กลิ่นชะเอม สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  9 เดือนแรม      กลิ่นชะเอม 
12. นางสาวศิริทิพย์    นิยมศิลป์ ปลัด อบต. / เลขานุการสภา อบต. มุจลินท์ ศิริทิพย์         นิยมศิลป์ 

 

ผู้ลาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายสังเวียน         พุธสกุล    สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  2 - 
2. นายสมศักดิ์          บุญคง    สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  3 - 
3. นายเอนก             ขันทอง    สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  7 - 
4. นายเดชาวัจน์       อยู่คงวสุสิรี    สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  8 - 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายธวัชชัย       บุญน้า นายก อบต. มุจลินท์ ธวัชชัย        บุญน้า 
2. นายวิเชียร        ศรีด ี รองนายก อบต.มุจลินท์ วิเชียร          ศรีด ี
3. นายนาวี          มิ่งมงคล   รองนายก อบต.มุจลินท์  นาวี            มิ่งมงคล 
4. นางสาวถนัฐฐา  สมงาม   เลขานุการนายก อบต.มุจลินท์ ถนัฐฐา        สมงาม   
5. นางรัชนีย์         พุ่มบานเย็น ผู้อ านวยการกองคลัง  รัชนีย์          พุ่มบานเย็น 

 

ผู้มาประชุม   12     คน 
ผู้ลาประชุม                      4       คน 
ผู้ขาดประชุม      -       คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม                5       คน 
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เริ่มประชุมเวลา       11.00 น. 
 

              

ประธานสภา อบต.มุจลินท ์          เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายมานะ  เหรียญทอง ประธานสภา อบต.มุจลินท์   
กล่าวเปิดการประชุมสภา อบต.มุจลินท์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2562
ตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
             -ไม่มี-           

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  2.1)  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ สมัยสามัญ  
          สมัยท่ี 4  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่  17  ธันวาคม  2562   
       (เอกสารแนบท้าย 1)    

ประธานสภา อบต.มุจลินท ์          ตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภาฯ  ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมสภา อบต.มุจลินท์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1   ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่  17  ธันวาคม   25 62  
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1 ให้สมาชิกได้ตรวจดูแล้วนั้น   มีท่านใดจะแก้ไขรายงาน
การประชุม  ถ้ามีขอให้แจ้งแก้ไขได้ที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ  และผมขอมติที่ประชุมด้วย 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ   

        -ไม่มี- 
                                       

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    
 

      4.1) เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
              (เอกสารแนบท้าย  2) 
 

ประธานสภา อบต.มุจลินท์ เชิญนายก อบต.มุจลินท์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจ าเป็น การขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมสภา อบต.มุจลินท์ ทราบ   

นายก อบต.มุจลินท์  ผมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายละเอียด ดังนี้   
1. โครงการซ่อมแซมถนน  หมู่ที่ 4-9 (สายพนังกั้นน้ า)  จุดเริ่มต้น หมู่ที่  4  บริเวณนา  
นายเอื้อ  ขวัญเมือง  จุดสิ้นสุด หมู่ที่ 9  บริเวณบ้าน  นายสมจิตร  หินอ่อน  ต าบลมุจลินท์  
อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  (ตามแบบท่ี อบต.มุจลินท์  
ก าหนด)    จ านวนเงิน  4,675,000.-  บาท 

 

ช่วงท่ี 1 หมู่ที่ 4-6  ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
770  เมตร  หนา  0.05  เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  3,080  ตารางเมตร 
ช่วงท่ี 2  หมู่ที่ 6-9  ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร  กว้าง  5.00  เมตร  
ยาว  2,200  เมตร  หนา  0.05  เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  11,000  ตาราง
เมตร 
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เหตุผลความจ าเป็น   สภาพถนนเดิมช ารุด  บางช่วงถนนทรุดตัว   ท าให้ผิวถนน
แตกแยก และได้ประสานกับชลประทานช่องแค อนุญาตให้ท าตามสภาพเดิม  คือ  บาง
ช่วงถนนกว้าง  4  เมตร  และบางช่วงถนนกว้าง  5  เมตร  จึงขออนุมัติจ่ายขาด  เป็น  
2 ช่วง ตามสภาพเดิมของพ้ืนที่ถนน  เมื่อได้มีการด าเนินการซ่อมแซมถนน  หมู่ที่ 4-9  
(สายพนังกั้นน้ า) ดังกล่าวแล้ว  จะท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย  ใน
การใช้การสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  ก็ได้รับความสะดวกดีข้ึน  ลด
การเกิดฝุ่นละออง  และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  

 

ปลัด อบต.มุจลินท์ ตามท่ี  นายก อบต.มุจลินท์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4-9 (สายพนังกั้น
น้ า) นั้น อยู่ในอ านาจหน้าที่  ตามพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  6) พ.ศ. 2552 , (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา  67  ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
ดังต่อไปนี้  (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก และ พรบ. ก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2549  มาตรา  16 ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  
ดังนี้  (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2561  ข้อ  89  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ภายใต้
เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง

เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ  กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้  
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  ตาม
ระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ไม่น้อยกว่าสามเดือน  และกันไว้
อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้น  ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะการเงินการ
คลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง  ขอชี้แจงข้อมูลสถานะการเงินการคลัง อบต.มุจลินท์  ดังนี้ 
       ณ วันท่ี  25  ธันวาคม  2562  มีเงินสะสม        = 23,200,762.92   บาท 

กันเงินรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ 89 
(3) ดังนี้ 

       หัก จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  = 3,275,000         บาท 
             คงเหลือ  19,925,762.92  บาท 
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         หัก เงินเดือนบคุลากร  3  เดือน (558,617  X 3)   =1,675,851.-  บาท 
         หัก อาหารกลางวัน  3  เดือน  (234,000 X 21,420)  =225,420.- บาท  
        หัก อาหารเสริม (นม)  3  เดือน  ( 30,000 X 3 )  =90,000.- บาท  

- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  3  เดือน   
  - เบี้ยยังชีพคนพิการ    3  เดือน   (443,900 X 3 ) =1,331,700.-    บาท 
  - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 3 เดือน  

 

          รวมเงนิ กันเงินรายจ่าย  3  เดือน  =3,352,971.-   บาท 
 

      คงเหลือเงิน (19,925,762.92 – 3,352,971)  =16,572,791.92  บาท 
 

          หัก  กันเงินกรณีสาธารณะภัยรอ้ยละ  10  =1,657,279.20  บาท 
      (16,572,791.92 X 10 %) 

 

  คงเหลือ ยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้   =14,915,512.72   บาท 
 

นายก อบต.มุจลินท ์ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ 
4-9  (สายพนังกั้นน้ า)  จุดเริ่มต้น หมู่ที่  4 บริเวณนานายเอื้อ  ขวัญเมือง  จุดสิ้นสุด หมู่ที่  9  
บริเวณบ้านนายสมจิตร  หินอ่อน  ต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  พร้อมติดตั้ง
ป้าย  โครงการ  1  ป้าย  (ตามแบบท่ี อบต.มุจลินท์ ก าหนด)  จ านวนเงิน  4,675,000.-  
บาท 

 
 

ประธานสภา อบต.มุจลินท ์ตามที่ นายก อบต.มุจลินท์  ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจ าเป็น  การ
จ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รวม  1  โครงการ  เป็นเงินจ านวน
ทั้งสิ้น  4,675,000.-  บาท  ปลัด อบต.ได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องให้สมาชิกในที่ประชุม
ทราบ  และ ผอ.กองคลัง ได้ชี้แจงข้อมูลสถานะการเงินการคลัง อบต.มุจลินท์ ให้ที่ประชุม
ทราบ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม  พิจารณาจ่าย
ขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รวม  1  โครงการ  จ านวนเงินทั้งสิ้น  
4,675,000.-  บาท 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จ านวน  11   เสียง    
      ไม่เห็นชอบ      จ านวน   0   เสียง 
      งดออกเสียง     จ านวน    1  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืน ๆ   
       -ไม่มี- 
                                      

ประธานสภา อบต. มุจลินท์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุมสภา อบต.มุจลินท์   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 

ปิดประชุม     เวลา  1 2.00  น. 
                                          
 
 
 



 
        -5- 

 
                                                        ศิรทิิพย ์ นยิมศิลป์                        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นางสาวศิริทิพย์  นิยมศิลป์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 

 
                                                            วินยั   ชมบญุ 
                                                       (นายวินัย    ชมบุญ)                       ประธานตรวจรายงานการประชุม

สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ 1 
 
                                          อุบล  ข าสกุล 

                                                       (นางอุบล  ข าสกุล)            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ 5 

 
                                          เอนก  ขันทอง  
                                                          (นายเอนก ขันทอง)               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม        

สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ 7 
 
 
                                                          มานะ   เหรียญทอง   
                                   (นายมานะ  เหรียญ ทอง)     
                        ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลมุจลนิท์  
                                  
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 34  เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น  ลงชื่อในรายงานการประชุม นั้น 
ไว้เป็นหลักฐาน)  
 
                                                            

  


