
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
 สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖2 

วันพฤหัสบดีที่   6   มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา  09.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายสมพร    สําเนียง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 1 นายสมพร    สําเนียง 
๒. นายประสิทธิ   พิริ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 1 นายประสิทธิ   พิริ 
๓. นายสมเดช   เจริญสุข สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 2 นายสมเดช   เจริญสุข 

๔. 
นายสุชาติ   ญาติจันอัด 

สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 3 
(รองประธานสภา อบต.คลองม่วง) นายสุชาติ   ญาติจันอัด 

๕. 
นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ 

สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 4 
(ประธานสภา อบต.คลองม่วง) นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ 

๖. นายทองสุข   อินทร์จําลอง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 5 นายทองสุข   อินทร์จําลอง 
๗. นายสุทัศน์   ง้าวกลาง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 6 นายสุทัศน์   ง้าวกลาง 
๘. นายสนิท   ขวัญดี สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 6 นายสนิท   ขวัญดี 
๙. นายประจักษ์   ปลื้มศรี สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 7  นายประจักษ์   ปลื้มศรี 

๑๐. นายวิชัช   ศรีศิร ิ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 8 นายวิชัช   ศรีศิร ิ
๑๑. นายสมพร    เลิศสุวรรณกุล สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 8 นายสมพร    เลิศสุวรรณกุล 
๑๒. นางชลธนธร   บุญโสม สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 10 นางชลธนธร   บุญโสม 
13. นางชโลม   ชมโคกสูง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 11 นางชโลม   ชมโคกสูง 
14. นายสมนึก     รัตนพันธ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 11 นายสมนึก     รัตนพันธ์ 
15. นายสายัน   วัยเจริญ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 12 นายสายัน   วัยเจริญ 
16. นายบุญเกื้อ   ช่วยสระน้อย สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 13 นายบุญเกื้อ   ช่วยสระน้อย 
17. นายสมาน   คงขุนทด สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 14 นายสมาน   คงขุนทด 
18. นายสามารถ   อารีเอ้ือ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 14 นายสามารถ   อารีเอ้ือ 
19. นายสมหมาย   ผลธุสะ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 15 นายสมหมาย   ผลธุสะ 
20. นางสาวรัศม ี  ปาทองหลาง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 15 นางสาวรัศม ี  ปาทองหลาง 
21. นายไพบูลย์    เอกสุวรรณกุล สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 16 นายไพบูลย์    เอกสุวรรณกุล 
22. นายธิวา    สาระวงษ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 17 นายธิวา    สาระวงษ ์
23. นายสําราญ   กลิ่นจันทร์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 18 นายสําราญ   กลิ่นจันทร์ 
24. นายพงษ์เพ็ชร์ เรืองศรี สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 19 นายพงษ์เพ็ชร์ เรืองศรี 
25. นายแดง   คุ้มตาเนิน สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 19 นายแดง   คุ้มตาเนิน 

/ ผู้มาประชุม … 
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ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
26. นายประจักร์    รักสกูล สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 20 นายประจักร์    รักสกูล 
๒7. นายอุดร     คัณธทรัพย์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 20 นายอุดร     คัณธทรัพย์ 
28. นายวินัย    ปิ่นเย็น สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 21 นายวินัย    ปิ่นเย็น 
29. นายปวริศ     บุดสาเดช เลขานุการสภาฯ อบต.คลองม่วง นายปวริศ     บุดสาเดช 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายพยุง     แก่งหนอก สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 2 - 
2. นายสนม  เพิดขุนทด สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 3 - 
3. นายพสิษฐ์พล พลสินธุ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 7 - 

 
ผู้ลาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายเล็ก   ยิ่งนอก สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 5 ลากิจ 
2. นางสาวติ๋ม    ตันมณีกูล สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 9 ลากิจ 
3. นายบุญเชิด   วงพุมมา สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 9 ลาป่วย 
4. นายเหมือน   ขอห้อมกลาง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 13 ลากิจ 
5. นางหทัยรัตน์   พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 17 ลาป่วย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายประทีป     เรืองเกษม นายก อบต.คลองม่วง นายประทีป     เรืองเกษม 
๒. นายสามารถ    มีฤกิจ รองนายก อบต.คลองม่วง นายสามารถ    มีฤกิจ 
๓. ส.ท.ชาญรบ  ตุ้มสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส.ท.ชาญรบ  ตุ้มสูงเนิน 
๔. นายอุปกิต    ติ่งนางรอง เจ้าพนักงานธุรการ นายอุปกิต    ติ่งนางรอง 
5. นางสาวจันทกานต ์   เมืองวงษ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 นางสาวจันทกานต์    เมืองวงษ ์  
6. นายณัชภัส     พิมพ์สา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 นายณัชภัส     พิมพ์สา 
7. นายสมศักดิ ์  นุ้ยแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 นายสมศักดิ์   นุ้ยแก้ว 
8. นายวิชัย     เนตรพลับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 นายวิชัย     เนตรพลับ 
9. นายสาทิพย์    ไกรทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 19 นายสาทิพย์    ไกรทอง 

 
ผู้มาประชุม             29     คน 
ผู้ไม่มาประชุม            3     คน      
ผู้ลาประชุม               5     คน        
ผู้เข้าร่วมประชุม         9     คน                                                                        
    

                      / เริ่มประชุมเวลา …     



-3- 

เริ่มประชุมเวลา   เวลา  09.๐๐ น. 

 นายปวริศ     บุดสาเดช    เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม 
      เลขานุการสภาฯ       พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ  
    ประธานสภาฯ ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.-              

ระเบียบวาระท่ี ๑           เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงแจ้งคําร้องต่อ (นายอําเภอปากช่อง) 
    ประธานสภาฯ     ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.

2562 เพ่ือพิจารณาการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองม่วง และข้อราชการงานนโยบายที่สําคัญอ่ืนๆ ตั้งแต่วันที่  6 – 10 มิถุนายน 2562 
เป็นต้นไป มีกําหนดระยะเวลาไม่เกินห้าวัน นั้น     

      ในการดังกล่าวเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๖ ข้อ ๒๓           
และข้อ ๒๔  จึงนัดประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงทุกท่าน เข้าร่วมประชุม
สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 ในวันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖2        
เวลา 09.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง   

  เรื่องท่ี 2 แนะนําพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  1  ราย 
 1. นายอุปกิต    ติ่งนางรอง   มาดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  
มติที่ประชุม                    ที่ประชุมรับทราบ       

ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ในครั้งที่ผ่านมา  
  2.1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562  
   เมื่อวันที่  3  เมษายน  พ.ศ.2562 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  สภาฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562  
     ประธานสภาฯ         เมื่อวันที่  3  เมษายน  พ.ศ.2562 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ  

แล้ว  โดยส่งพร้อมหนังสือเรียกประชุมและเชิญประชุมตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น ข้อ 33  เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ได้มีโอกาสตรวจดูก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน            
ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดในสาระสําคัญอีกครั้งหนึ่งว่าต้องการแก้ไข
ถ้อยคําหรือประเด็นใดหรือไม่อย่างไรถ้าไม่มีจะขอมติในที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้คงเดิมโดยไม่มี
การแก้ไขในรายงานการประชุมสภาฯ ในครั้งท่ีผ่านมายกมือ    

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง สมัยสามัญ  
  สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่  3  เมษายน  พ.ศ.2562  เป็นเอกฉันท ์ 
                                องค์ประชุม  28    เสียง  

- เห็นชอบ   27   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง                                                  

ระเบียบวาระท่ี 3          เรื่องที่เสนอใหม่/เพื่อพิจารณา 
3.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
คลองม่วง                                                                           / นายเชิดชัย … 
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นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  เชิญนายกแถลงหลักการและเหตุผลให้สภาฯ ได้รับทราบ 
      ประธานสภาฯ          

นายประทีป   เรืองเกษม   เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในนามผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล     
นายก อบต.คลองม่วง  คลองม่วง ขอเสนอหลักการและเหตุผลเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง           

ได้รับทราบและดําเนินการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองม่วง ดังนี้.- 
   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.38/ว 2931  ลงวันที่  
15  พฤษภาคม  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 
    กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรคสาม กําหนดให้เมื่อ
แผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดําเนินกิจการของจังหวัดและ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ข้อ 7 
กําหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจําปี
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับประชาชน จึงอาศัยอํานาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้.- 

   1. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดําเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วง
ระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)    

  2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
  2.1 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอําเภอตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
  ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอําเภอตามลําดับให้เป็นปัจจุบัน 

2.2 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดในปัจจุบันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปพลางก่อน เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพ่ือดําเนินการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ  

 3. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
 

/ 3.1 ในการทบทวน … 
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3.1 ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
3.2 ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยในระยะ
เริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ให้จัดทําประชาคมใน
ระดับตําบลสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาล ฯ ทั้งนี้ การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
ใช้รูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่  
29  มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
6247 ลงวันที่  3  พฤศจิกายน 2560 ประกอบกัน ทั้งนี้ให้ดําเนินการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.38/ว 2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  
2562 
 3.4 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนํามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทําเฉพาะ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง นั้น และเป็นไปตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.5 โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจําหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอ่ืนๆ หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ ไม่ต้องนํามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอ่ืนๆ เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 4. การนําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ตามท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงได้ชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดทําหรือ 
    ประธานสภาฯ     ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้ันตอนการปฏิบัติเพิ่มเติม 

นายปวริศ    บุดสาเดช  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
    เลขานุการสภาฯ     และข้ันตอนการปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังนี้.- / ... 
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    ระเบียบข้อกฎหมาย 
    1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551      

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560       
ข้อ 7 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่  29  มกราคม 
2559 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่  3  พฤศจิกายน 
2560 
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.38/ว 2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  
2562 

       ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่  
เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา 
และประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนํามากําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และ
ข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนํามา 
วิเคราะห์เพื่อจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

    3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
4. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565)   
5.  หลั งจากดํา เนินการตาม ข้อ  1 -4 แล้ ว ให้ดํ า เนินการตามข้อ 24  แห่ งระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ตามท่ีผู้บริหาร และเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงถึงกระบวนการในการจัดทําทบทวนแผน 
    ประธานสภาฯ     พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ลําดับต่อไปเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณา              

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ตามหัวข้อดังนี้.-  
ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                   
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ส่วนที่  ๓  การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ      

๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๑) ของ (แบบ ผ. 02)   
2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๑) ของ (แบบ ผ. 02/1)    
3. รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒)     
- แผนงานบริหารงานทั่วไป       
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน      
- แผนงานสาธารณสุข        
- แผนงานสังคมสงเคราะห์      
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      



- แผนงานงบกลาง        
- แผนงานการเกษตร        
- แผนงานเคหะและชุมชน          
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
- แผนงานเคหะและชุมชน         
- แผนงานการศึกษา         
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ      
4. รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ  (แบบ ผ. ๐๒/๑)    
5. บัญชีครุภัณฑ์  (แบบ ผ. ๐๓)              

   ส่วนที่  ๔  การติดตามและประเมินผล  
    
มติที่ประชุม                    ที่ประชุมรับทราบ             

ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล   
    คลองม่วง เรื่อง การเก็บ ขน  และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในต าบลคลองม่วง 2562 
                                4.๑ วาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตต ิ 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดมายื่นคําแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ และ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติตําบลองค์การบริหาร ส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง การเก็บ ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย ในตําบลคลองม่วง 2562  ประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา
โดยคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติตําบลองค์การบริหาร    
ส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง การเก็บ ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในตําบลคลองม่วง 2562       
จํานวน  2  ข้อ      - ข้อ 4 ข้อบัญญัตินี้ 
ข้อความเดิม 

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจาก
ถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน ๆ และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตราย จากชุมชน 
ข้อความที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษผัก เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจาก
ถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน ๆ และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตราย จากชุมชน 

 
/ - ข้อ 15 ... 
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- ข้อ 15 
ข้อความเดิม (ตั้งทิ้งท้ังข้อความ) 
ข้อ 15. ให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับบ้านเรือนที่อยู่ห่างไกลจากถนนสายหลัก และ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงไม่สามารถเข้าไปดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยให้ได้                                                                 
ข้อความที่แก้ไขเพ่ิมเติม  



ข้อ 15. ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือ กําจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้น
แต่จะได้รับใบอนุญาตจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่กําหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 
บทบัญญัติตามข้อ ๑4 และ ข้อ 15 วรรคแรก  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายและ
ของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน      
ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายโรงงานมา
ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป                      

หากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายโรงงานมิได้ดําเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง        
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง  หรือหน่วยงานรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ ดําเนินการกับสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยตามวรรคสาม ตามที่เห็นสมควร และให้สันนิษฐานว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานที่ได้รับแจ้ง จงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 

นอกจากนี้ การเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ประกาศ หรือคําสั่งที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
แก้ไขลําดับตั้งแต่ ข้อ 16  เลื่อนมาแทนลําดับที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติตําบล
องค์การบริหารส่วน ตําบลคลองม่วง เรื่อง การเก็บ ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในตําบล
คลองม่วง 2562  จํานวน  40  ข้อ 

             ๓. ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนคําแปรญัตติใดๆ  

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยในรายละเอียดสาระสําคัญร่างข้อบัญญัติฯ หรือไม่ เชิญ 
   ประธานสภาฯ   

นายสุชาติ   ญาติจันอัด  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการรับคําแปรญัตติ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ     
รองประธานสภาฯ  แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล    

มูลฝอยในตําบลคลองม่วง พ.ศ.2562 นั้น ผมมีประเด็นชี้แจงเรื่องกฎหมายกับการบริหารจัดการ 
ขยะ และเรื่องที่เพ่ิมข้ึนมาจะเป็นเรื่องของการตั้งงบประมาณรองรับไม่ว่าจะเป็นคนงานจัดเก็บขยะ 
วัสดุ อุปกรณ์ ส่วนในข้อกฎหมายสามารถแก้ได้ถ้าเราเห็นชอบให้บังคับไว้ก่อนแล้วแก้ไขภายหลัง
เป็นขอเสนอแนะครับ 

 

/ นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ ... 
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นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงว่าในช่วงเวลาที่มาปฏิบัติหน้าที่รับคําแปรญัตติ 
   ประธานสภาฯ  ไม่มีผู้ใดมายื่นคําแปรญัตติฯ ฉะนั้นอาศัยข้อบังคับ ข้อ ๗๔ (๑) การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยโดย     

วิธีการยกมือให้พ้นศีรษะเพื่อจะได้นับจํานวนเสียงผู้ลงมติ ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง การเก็บ ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในตําบล
คลองม่วง 2562 โดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุง ในสาระสําคัญ ยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบร่างข้อบัญญัติตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง การเก็บ ขน  และ  
  กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในตําบลคลองม่วง 2562 โดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุง ในสาระสําคัญ 



                                องค์ประชุม  31    เสียง  
- เห็นชอบ   -11-   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -20-   เสียง    

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง การเก็บ ขน        
      ประธานสภาฯ  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในตําบลคลองม่วง 2562 ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติฯได้    

ปรึกษาหารือ ในคราวประชุมพิจารณาร่างฯ เมื่อวันที่  22  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖2 และมีมติให้
เสนอร่างที่แก้ไขเพ่ิมเติมในสาระสําคัญ ยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบร่างข้อบัญญัติตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง การเก็บ ขน  และ  
  กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในตําบลคลองม่วง 2562 ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติฯได้    

ปรึกษาหารือ ในคราวประชุมพิจารณาร่างฯ เมื่อวันที่  22  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖2 และมีมติให้
เสนอร่างที่แก้ไขเพ่ิมเติมในสาระสําคัญ 

                                องค์ประชุม  31    เสียง  
- เห็นชอบ   -19-   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -12-   เสียง    

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๘๑  เมื่อได้คะแนนเสียงเสร็จแล้วนั้นขอประกาศ 
      ประธานสภาฯ ให้สภาฯ ทราบว่า ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติตําบลองค์การบริหารส่วน   

    ตําบลคลองม่วง เรื่อง การเก็บ ขน  และ กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในตําบลคลองม่วง 2562     
    และผ่านวาระท่ี 2 การแปรญัตติ ไปสู่การ พิจารณาวาระที่ ๓ ขัน้ลงมติ ต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 4          ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เรื่อง การ   
    เก็บ ขน  และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในต าบลคลองม่วง 2562 
                                4.2 วาระท่ี  3  ขั้นลงมติ 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ในวาระท่ี ๓ นี้จะไม่มีการอภิปรายฉะนั้นสภาฯ อาศัยข้อบังคับ ข้อ  ๗๖  
     ประธานสภาฯ ก่อนลงมติให้เลขานุการสภาฯ ช่วยตรวจนับองค์ประชุม  ว่ามีสมาชิกสภาฯ ที่มาประชุมในวันนี้    

อยู่ครบหรือไม่ จะขอมติที่ประชุมว่าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงเห็นชอบให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง การ เก็บ ขน  และกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยในตําบลคลองม่วง 2562 หรือไม ่เชิญยกมือ 

 

/ มติที่ประชุม  ... 
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มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง การเก็บ ขน    

 และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในตําบลคลองม่วง 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากครบ
จํานวน   ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

                                องค์ประชุม  31    เสียง  
- เห็นชอบ   -30-   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  



- งดออกเสียง   -1-   เสียง    

นายประทีป   เรืองเกษม   ขอขอบคุณสภาฯ ทุกท่านที่มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล     
นายก อบต.คลองม่วง  คลองม่วง เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในตําบลคลองม่วง 2562 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ขั้นตอนต่อไปจากสภาฯ เห็นชอบผ่านวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3   
     ประธานสภาฯ การลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ แล้วนั้น สภาฯ จะนําร่างข้อบัญญัติตําบลองค์การบริหารส่วน 

ตําบลคลองม่วง เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในตําบลคลองม่วง 2562 
เสนอขออนุมัติต่อนายอําเภอปากช่องพิจารณาอนุมัติต่อไป             

ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องอ่ืนๆ 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หรือหัวหน้าส่วนราชการท่านใดจะสอบถาม   
     ประธานสภาฯ หรือชี้แจงกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศคําสั่งหนังสือสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติซึ่ง   
     เกี่ยวข้องกับกิจการสภาต่อที่ประชุม เชิญเสนอ 

นางสาวเบญญาปิยนันท์   อธิชโฆษิตนนท์   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารท้องถิ่น ทุกท่าน  
  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดนครราชสีมาดําเนินการจัดทําแนวทาง     

ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และดําเนินการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี ซึ่งแผนปฏิบัติการ
ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วและเพ่ือให้การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศมีการปฏิบัติการต่อเนื่อง
เป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 – 
2564) ซึ่งแบ่งการดําเนินการออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะและการ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง คือ การจัดทําระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยใช้หลักการ 3ช 
: ใช้น้อย ใช้ซ้ํา และนํากลับมาใช้ใหม่ หรือ (3Rs : Reduce Reuse และ Recycle) ในการ
ดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงได้ร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติตําบลองค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในตําบลคลองม่วง 
2562 นี้ขึ้นเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น เพ่ือให้การเก็บ
ขนขยะของตําบลคลองม่วงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสัมฤทธิ์ผลถูกหลักสุขาภิบาล จึงขอเรียน
ชี้แจงต่อสภาได้รับทราบมา ณ โอกาสนี้ 

ที่ประชุม                    รับทราบ    

  สิบโทชาญรบ  ตุ้มสูงเนิน  ตามท่ีสํานักงานสภาเกษตรจังหวัดนครราชสีมา กําหนดดําเนิน      
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  “โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม”  

 ของตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้องค์การบริหารส่วนตําบล  
คลองม่วงพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการฯ ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และประชาชนใน 

/ ตําบลคลองม่วง  ... 
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ตําบลคลองม่วงจึงขอสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ ในวันพุธที่  30  มกราคม พ.ศ.
2562 เวลา  09.00 – 16.30 น.   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 

ที่ประชุม                    รับทราบ    

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ตามท่ีสภาฯ ได้พิจารณาในระเบียบวาระครบทุกประการแล้วสําหรับการประชุมสภาฯ 



     ประธานสภาฯ      สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 ในวันนี้ขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านในโอกาสนี้ขอปิดประชุม  

               
เลิกประชุมเวลา  11.50 น. 

                                                (ลงชื่อ)                                   ผู้จดรายงานการประชุม      
                                                            (นายปวริศ    บุดสาเดช)                                           
                                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 

                   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 
2 ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2  เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยถือปฏิบัติตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ ๓๓  เมื่อวันที่  4   เดือน  กุมภาพันธ์           
พ.ศ.๒๕๖2  และรับรองว่าข้อความถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 

  (ลงชื่อ)                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายประจักร์    รักสกูล ) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
  (ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายสายัน      วัยเจริญ ) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

  (ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายธิวา    สาระวงษ์ ) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
  (ลงชื่อ)                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายประจักษ์     ปลื้มศรี ) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

  (ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางหทัยรัตน์    พูลสวัสดิ์) 

เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

                    สภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้ง
ที่ 2 ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2  เมื่อวันที่       เมษายน          
พ.ศ.๒๕๖2 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๔ 

                             (ลงชื่อ)                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                         (นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ)  
                                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 


