
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1   ประจ าปี  ๒๕๖3 

วันพุธที่   24   กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  เวลา  09.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายประสิทธิ   พิริ สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 1 นายประสิทธิ   พิริ 
2. นายสมเดช   เจริญสุข สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 2 นายสมเดช   เจริญสุข 
3. นายพยุง     แกํงหนอก สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 2  นายพยุง     แกํงหนอก 
4. นายสนม  เพิดขุนทด สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 3 นายสนม  เพิดขุนทด 

5. 
นายสุชาติ   ญาติจันอัด 

สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 3 
(รองประธานสภา อบต.คลองม่วง) นายสุชาติ   ญาติจันอัด 

6. 
นายเชิดชัย   โล๎กูลประกิจ 

สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 4 
(ประธานสภา อบต.คลองม่วง) นายเชิดชัย   โล๎กูลประกิจ 

7. นายทองสุข   อินทร์จําลอง สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 5 นายทองสุข   อินทร์จําลอง 
๘. นายสุทัศน์   ง๎าวกลาง สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 6 นายสุทัศน์   ง๎าวกลาง 
๙. นายสนิท   ขวัญดี สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 6 นายสนิท   ขวัญดี 

๑๐. นายประจักษ์   ปลื้มศรี สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 7  นายประจักษ์   ปลื้มศรี 
๑๑. นายวิชัช   ศรีศิร ิ สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 8 นายวิชัช   ศรีศิร ิ
๑๒. นายสมพร    เลิศสุวรรณกุล สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 8 นายสมพร    เลิศสุวรรณกุล 
13. นางสาวต๋ิม    ตันมณีกูล สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 9  นางสาวติ๋ม    ตันมณีกูล 
14. นายสมนึก   รัตนพันธ์ สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 11 นายสมนึก   รัตนพันธ์ 
15. นายสายัน   วัยเจริญ สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 12 นายสายัน   วัยเจริญ 
16. นายเหมือน   ขอห๎อมกลาง สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 13 นายเหมือน   ขอห๎อมกลาง 
17. นายสมาน   คงขุนทด สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 14 นายสมาน   คงขุนทด 
18. นายสามารถ   อารีเอ้ือ สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 14 นายสามารถ   อารีเอ้ือ 
19. นายสมหมาย   ผลธุสะ สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 15 นายสมหมาย   ผลธุสะ 
20. นางสาวรัศมี    ปาทองหลาง สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 15 นางสาวรัศมี    ปาทองหลาง 
21. นายไพบูลย์    เอกสุวรรณกุล สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 16 นายไพบูลย์    เอกสุวรรณกุล 
22. นายธิวา    สาระวงษ์ สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 17 นายธิวา    สาระวงษ ์
23. นางหทัยรัตน์   พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 17 นางหทัยรัตน์   พูลสวัสดิ์ 
24. นายสําราญ    กลิ่นจันทร์ สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 18 นายสําราญ    กลิ่นจันทร์ 
25. นายพงษ์เพชร์    เรืองศรี สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 19 นายพงษ์เพชร์    เรืองศรี 
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ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
26. นายแดง   คุม๎ตาเนิน สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 19 นายแดง   คุม๎ตาเนิน 
27. นายประจักร์    รักสกูล สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 20 นายประจักร์    รักสกูล 
28 นายอุดร     คัณธทรัพย์ สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 20 นายอุดร     คัณธทรัพย์ 
29. นายวินัย    ปิ่นเย็น สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 21 นายวินัย    ปิ่นเย็น 
30. นายปวริศ     บุดสาเดช เลขานุการสภาฯ อบต.คลองมํวง นายปวริศ     บุดสาเดช 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายประทีป     เรืองเกษม นายก อบต.คลองมํวง นายประทีป     เรืองเกษม 
๒. นายสามารถ    มีฤกิจ รองนายก อบต.คลองมํวง นายสามารถ    มีฤกิจ 
๓. นายเหลี้ยม    นันโท เลขานุการนายก อบต.คลองมํวง นายเหลี้ยม    นันโท 
๔. ส.ท.ชาญรบ    ตุ๎มสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส.ท.ชาญรบ    ตุ๎มสูงเนิน 
5. นายศุพโชค    เพ็ดทะเล นิติกรปฏิบัติการ นายศุพโชค    เพ็ดทะเล 
6. นายอุปกิต   ติ่งนางรอง เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นายอุปกิต   ติ่งนางรอง 
7. นายณัชภัส    พิมพ์สา ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 2 นายณัชภัส    พิมพ์สา 

ผู้ลาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายเล็ก   ยิ่งนอก สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 5 ลาป่วย 

ผู้ขาดประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายสมพร    สําเนียง สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 1 - 
2. นายพสิษฐ์พล พลสินธุ์ สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 7 - 
3. นายชลธนธร    บุญโสม สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 10 - 
4. นายบุญเกื้อ    ชํวยสระน๎อย สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 13  

ผู๎มาประชุม             30     คน  
ผู๎เข๎ารํวมประชุม         7     คน                                                                        
ผู๎ลาประชุม               1     คน  
ผู๎ขาดประชุม             4     คน                                                                                                

เปิดประชุมเวลา เวลา  09.๐๐ น. 

 นายปวริศ     บุดสาเดช    เมื่อได๎เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ ได๎ตรวจรายชื่อผู๎มาประชุม 
      เลขานุการสภาฯ       พบวําครบองค์ประชุมแล๎ว จึงได๎เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ  
    ประธานสภาฯ ได๎ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.- 
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ระเบียบวาระท่ี ๑           เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  

 นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ตามท่ีสภาองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4   
     ประธานสภาฯ            ประจําปี พ.ศ.2562 ซึ่งกําหนดการประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.๒๕๖3 โดยเริ่มสมัย

ประชุมตั้งแตํวันที่  ๑4  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖3 เป็นต๎นไป มีกําหนดระยะเวลาไมํเกิน  15  
วัน  นั้น ในการดังกลําวเพ่ือให๎การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
ข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข๎อ ๑๖ 
ข๎อ ๒๓ และข๎อ ๒๔ จึงนัดประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวงทุกทําน เข๎า
รํวมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.๒๕๖3 ในวันจันทร์ที่  24  กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖2  เวลา 09.๐๐  น. ณ ห๎องประชุมสภาองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง สมัยสามัญ  
  สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2562 เม่ือวันที่  25  ธันวาคม พ.ศ.2562 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ สภาฯ ได๎สํงรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2562  
     ประธานสภาฯ          เมื่อวันที่  25  ธันวาคม พ.ศ.2562 ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได๎

ตรวจสอบแล๎ว  โดยสํงพร๎อมหนังสือเรียกประชุมและเชิญประชุมตามระเบียบข๎อบังคับการ
ประชุมสภาท๎องถิ่น ข๎อ 33  เพ่ือให๎สมาชิกสภาฯ ได๎มีโอกาสตรวจดูกํอนวันประชุมไมํน๎อยกวํา
หนึ่งวันขอให๎สมาชิกสภาฯ ทุกทํานได๎ตรวจสอบรายละเอียดในสาระสําคัญอีกครั้งหนึ่งวํา
ต๎องการแก๎ไขถ๎อยคําหรือประเด็นใดหรือไมํอยํางไรถ๎าไมํมีจะขอมติในที่ประชุมทํานใดเห็นชอบ
ให๎คงเดิมโดยไมํมีการแก๎ไขในรายงานการประชุมสภาฯ ในครั้งท่ีผํานมายกมือ    

มติที่ประชุม                 มีมตเิห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง สมัยสามัญ  
                                สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่  25  ธันวาคม พ.ศ.2562  เป็นเอกฉันท ์ 
                                องค์ประชุม  29    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่/เพื่อพิจารณา 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการรับคําแปรญัตติ องค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง เรื่อง   
รองประธานสภาฯ ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ. 256.... เชิญประธานกรรมการแปรญัตติ กลําว   
 รายงาน 

นายสมหมาย ผลธุสะ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู๎บริหาร อบต.คลองมํวง ทุกทําน  
ส.อบต.หมู่ที่ 15  กระผม นายสมหมาย ผลธุสะ ประธานกรรมการแปรญัตติ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย

ตํอสุขภาพ พ.ศ. 256.... ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภา
ท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข๎อ ๕๐ กําหนดวํา เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติได๎พิจารณาแล๎ว จะต๎องเสนอรํางข๎อบัญญัตินั้นตามรํางเดิมและตามที่มี
การแก๎ไขเพ่ิมเติม พร๎อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตํอประธานสภาท๎องถิ่น รายงานนั้น
อยํางน๎อยจะต๎องระบุวําได๎มีหรือไมํมีการแก๎ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข๎อใดบ๎าง การแปรญัตติและ
มติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด๎วยกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด๎วย และให๎ประธานสภา
ท๎องถิ่น สํงรายงานนั้นแกํสมาชิกสภาท๎องถิ่นไมํน๎อยกวํายี่สิบสี่ชั่วโมงกํอนวันประชุมพิจารณาให๎ 
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คณะกรรมการแปรญัตติไปรํวมประชุมสภาท๎องถิ่นด๎วย เพ่ือแถลงประกอบการรายงานหรือ
ชี้แจงข๎อสงสัยตํางๆ เกี่ยวกับรายงาน นั้น 

  คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับคําแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติรํางข๎อบัญญัติตําบลองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ. 256……… ดังนี้ 

    ข๎อความเดิม 
ข๎อ ๑  ข๎อบัญญัตินี้เรียกวํา  “ข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง เรื่อง 

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ. 2562” 
ข๎อความที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 

ข๎อ ๑  ข๎อบัญญัตินี้เรียกวํา  “ข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง เรื่อง 
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ. 256....”  ไมํมีผู๎สงวนคําแปรญัตติ กรรมการแปร
ญัตติไมํสงวนความคิดเห็น 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีสมาชิกทํานใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ หรือมีทํานใดเห็นชอบตามข๎อบัญญัติเดิม 
รองประธานสภาฯ      

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการแก๎ไขเพ่ิมเติมข๎อบัญญัติ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ เป็นเอกฉันท์ 
องค์ประชุม  29    เสียง 
-  เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

นายสมหมาย ผลธุสะ  ข๎อความเดิม  
ส.อบต.หมู่ที่ 15  ข๎อ 40 ใบอนุญาตให๎มีอายุหนึ่งปีนับแตํวันที่ออกใบอนุญาตและให๎ใช๎ได๎เพียงในเขตอํานาจของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์เท่านั้น การขอตํอใบอนุญาตจะต๎องยื่นคําขอกํอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได๎ยื่นคําขอพร๎อมกับเสียคําธรรมเนียมแล๎วให๎ประกอบกิจการตํอไปได๎
จนกวําเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นจะสั่งไมํตํออายุใบอนุญาต 

  ข๎อความที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 
ข๎อ 40ใบอนุญาตให๎มีอายุหนึ่งปีนับแตํวันที่ออกใบอนุญาตและให๎ใช๎ได๎เพียงในเขตอํานาจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงเท่านั้น การขอตํอใบอนุญาตจะต๎องยื่นคําขอกํอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได๎ยื่นคําขอพร๎อมกับเสียคําธรรมเนียมแล๎วให๎ประกอบกิจการตํอไปได๎
จนกวําเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นจะสั่งไมํตํออายุใบอนุญาต ไมํมีผู๎สงวนคําแปรญัตติ กรรมการแปร
ญัตติไมํสงวนความคิดเห็น 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีสมาชิกทํานใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ หรือมีทํานใดเห็นชอบตามข๎อบัญญัติเดิม 
รองประธานสภาฯ      

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการแก๎ไขเพ่ิมเติมข๎อบัญญัติ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ เป็นเอกฉันท์ 
องค์ประชุม  29    เสียง 
-  เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 
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นายสมหมาย ผลธุสะ  ข๎อความเดิม 
ส.อบต.หมู่ที่ 15       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
1 กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 

(1) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
1.1 ม๎า  โค  กระบือ 
   1)  จํานวนตั้งแตํ  5- 10  ตัว   
   2)  จํานวนตั้งแตํ  11 - 20  ตัว   
   3)  จํานวนตั้งแตํ  21 ตัวข้ึนไป 

 
 
 

300 
500 

1,000 
 1.2 สุกรแพะ แกะ  

   1)  จํานวนตั้งแตํ  5- 10  ตัว   
   2)  จํานวนตั้งแตํ  11 - 20  ตัว   
   3)  จํานวนตั้งแตํ  21 -49  ตัว 
   4)  จํานวนตั้งแตํ  50 - 500  ตัว (ฟาร์มขนาดเล็ก) 
   5)  จํานวนตั้งแตํ 501 – 4,999  ตวั (ฟาร์มขนาดกลาง) 
   6)  จํานวนตั้งแตํ 5,000  ตัวขึ้นไป (ฟาร์มขนาดใหญํ) 

 
300 
500 

1,000 
5,000 
8,000 

10,000 
 1.8 การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 

1)  จํานวนตั้งแตํ  10- 100  ตัว   
           2)  จํานวนตั้งแตํ  101 ตัวขึ้นไป 

 
300 
500 
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    ข๎อความที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ไมํมีผู๎สงวนคําแปรญัตติ กรรมการแปรญัตติไมํสงวนความคิดเห็น 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีสมาชิกทํานใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ หรือมีทํานใดเห็นชอบตามข๎อบัญญัติเดิม 
รองประธานสภาฯ      

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการแก๎ไขเพ่ิมเติมข๎อบัญญัติ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ เป็นเอกฉันท์ 
องค์ประชุม  29    เสียง 
-  เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

 

 

 

 

ที ่ ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

1 กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
(1) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
1.1 ม๎า  โค  กระบือ แพะ แกะ 
   1)  จํานวนตั้งแตํ  1 - 50  ตัว  คิดตัวละ  
   2)  จํานวนตั้งแตํ  51 - 100  ตัว  คิดตัวละ    
   3)  จํานวนตั้งแตํ  101 ตวัขึ้นไป  คิดตัวละ 

 
 
 

2 
3 
4 

 1.2 สุกร  
   1)  จํานวนตั้งแตํ  1 - 30  ตัว  คิดตัวละ 
   2)  จํานวนตั้งแตํ  31 - 50  ตัว  คิดตัวละ 
   3)  จํานวนตั้งแตํ  51 - 500  ตัว (ฟาร์มขนาดเล็ก) 
   4)  จํานวนตั้งแตํ 501 – 4,999  ตวั (ฟาร์มขนาดกลาง) 
   5)  จํานวนตั้งแตํ 5,000  ตัวขึ้นไป (ฟาร์มขนาดใหญํ) 

 
5 

10 
5,000 
8,000 

10,000 
 1.8 การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 

1)  จํานวนตั้งแตํ  1 - 30  ตัว  คิดตัวละ 
2)  จํานวนตั้งแตํ  31 - 60  ตัว  คิดตัวละ 

           3)  จํานวนตั้งแตํ  61 ตัวขึ้นไป  คิดตัวละ 

 
3 
4 
5 
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นายสมหมาย ผลธุสะ  ข๎อความเดิม 
ส.อบต.หมู่ที่ 15       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ข๎อความที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 
   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ไมํมีผู๎สงวนคําแปรญัตติ กรรมการแปรญัตติไมํสงวนความคิดเห็น 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีสมาชิกทํานใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ หรือมีทํานใดเห็นชอบตามข๎อบัญญัติเดิม 
รองประธานสภาฯ      

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการแก๎ไขเพ่ิมเติมข๎อบัญญัติ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ เป็นเอกฉันท์ 
องค์ประชุม  29    เสียง 
- เห็นชอบ   28   เสียง    
- เห็นชอบตามข๎อบัญญัติเดิม  1  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม (ยกเว้นในสถานที่
จ าหน่ายอาหารการเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน) 
(17) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา 
น้ําจากพืชผัก ผลไม๎ เครื่องดื่มชนิดตําง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือ
ภาชนะอ่ืนใด 
   1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไมํเกิน 100 ตารางเมตร   
   2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 101 - 200 ตารางเมตร   
   3)   สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 201– 300 ตารางเมตร 
   4)   สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 301 – 400 ตารางเมตร 
   5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
 
 
 
 
 
300 
500 
800 
1,000 
1,500 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม (ยกเว้นในสถานที่
จ าหน่ายอาหารการเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน) 
(17) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา 
น้ําจากพืชผัก ผลไม๎ เครื่องดื่มชนิดตําง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือ
ภาชนะอ่ืนใด 
   1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไมํเกิน 100 ตารางเมตร   
   2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 101 - 200 ตารางเมตร   
   3)   สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 201– 300 ตารางเมตร 
   4)   สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 301 – 400 ตารางเมตร 
   5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
 
 
 
 
 
50 
100 
200 
400 
500 
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นายสมหมาย ผลธุสะ  ข๎อความเดิม 
ส.อบต.หมู่ที่ 15  

 

 

 

 

 

 

 

  ข๎อความที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 ไมํมีผู๎สงวนคําแปรญัตติ กรรมการแปรญัตติไมํสงวนความคิดเห็น 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีสมาชิกทํานใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ หรือมีทํานใดเห็นชอบตามข๎อบัญญัติเดิม 
รองประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการแก๎ไขเพ่ิมเติมข๎อบัญญัติ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ เป็นเอกฉันท์ 
องค์ประชุม  29    เสียง 
-  เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

 

 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

7 กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(3) การซํอม การปรับแตํงเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบ
ไฟฟ้าระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นสํวนประกอบของยาน
ยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
   1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไมํเกิน 100 ตารางเมตร   
   2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 101 - 200 ตารางเมตร   
   3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 201– 300 ตารางเมตร 
   4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 301 – 400 ตารางเมตร 
   5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

7 
 

กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(3) การซํอม การปรับแตํงเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบ
ไฟฟ้าระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นสํวนประกอบของยาน
ยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
   1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไมํเกิน 100 ตารางเมตร   
   2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 101 - 200 ตารางเมตร   
   3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 201– 300 ตารางเมตร 
   4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 301 – 400 ตารางเมตร 
   5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 
 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 
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นายสมหมาย ผลธุสะ  ข๎อความเดิม 
 ส.อบต.หมู่ที่ 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ข๎อความที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ไมํมีผู๎สงวนคําแปรญัตติ กรรมการแปรญัตติไมํสงวนความคิดเห็น 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีสมาชิกทํานใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ หรือมีทํานใดเห็นชอบตามข๎อบัญญัติเดิม 
รองประธานสภาฯ 

 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
(5) การเย็บ ปักผ๎า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด๎วยเครื่องจักร 
   1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไมํเกิน 100 ตารางเมตร   
   2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 101 - 200 ตารางเมตร   
   3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 201– 300 ตารางเมตร 
   4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 301 – 400 ตารางเมตร 
   5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ๎าด๎วยเครื่องจักร 
   1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไมํเกิน 100 ตารางเมตร   
   2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 101 - 200 ตารางเมตร   
   3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 201– 300 ตารางเมตร 
   4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 301 – 400 ตารางเมตร 
   5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
(5) การเย็บ ปักผ๎า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด๎วยเครื่องจักร 
   1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไมํเกิน 100 ตารางเมตร   
   2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 101 - 200 ตารางเมตร   
   3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 201– 300 ตารางเมตร 
   4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 301 – 400 ตารางเมตร 
   5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

100 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ๎าด๎วยเครื่องจักร 
   1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไมํเกิน 100 ตารางเมตร   
   2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 101 - 200 ตารางเมตร   
   3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 201– 300 ตารางเมตร 
   4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 301 – 400 ตารางเมตร 
   5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
100 
500 
800 

1,000 
1,500 



-10- 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการแก๎ไขเพ่ิมเติมข๎อบัญญัติ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ เป็นเอกฉันท์ 
องค์ประชุม  29    เสียง 
- เห็นชอบ   28   เสียง    
- เห็นชอบตามข๎อบัญญัติเดิม  1  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

นายสมหมาย ผลธุสะ  ข๎อความเดิม 
ส.อบต.หมู่ที่ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ข๎อความที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 

  

 

 

 

 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

11 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(6) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช๎ หรือ
ผลิตภัณฑ์ตํางๆ 
   1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไมํเกิน 100 ตารางเมตร 
   2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 101 - 200 ตารางเมตร 
   3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 201– 300 ตารางเมตร 
   4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 301 – 400 ตารางเมตร 
   5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (7) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผา
หินปูน 
   1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไมํเกิน 100 ตารางเมตร 
   2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 101 - 200 ตารางเมตร 
   3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 201– 300 ตารางเมตร 
   4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 301 – 400 ตารางเมตร 
   5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (8) การผลิตผลิตภัณฑ์ตําง ๆ ที่มีแรํใยหินเป็นสํวนประกอบหรือ
สํวนผสม 
   1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไมํเกิน 100 ตารางเมตร 
   2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 101 - 200 ตารางเมตร 
   3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 201– 300 ตารางเมตร 
   4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 301 – 400 ตารางเมตร 
   5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

11 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(6) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช๎  

 
4,000 

 (7) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง  4,000 
 (8) การผลิตผลิตภัณฑ์ตําง ๆ ที่มีแรํใยหินเป็นสํวนประกอบ 4,000 
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               ไมํมีผู๎สงวนคําแปรญัตติ กรรมการแปรญัตติไมํสงวนความคิดเห็น 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีสมาชิกทํานใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ หรือมีทํานใดเห็นชอบตามข๎อบัญญัติเดิม 
รองประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการแก๎ไขเพ่ิมเติมข๎อบัญญัติ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ เป็นเอกฉันท์ 
องค์ประชุม  29    เสียง 
- เห็นชอบ   28   เสียง    
- เห็นชอบตามข๎อบัญญัติเดิม  1  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 
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นายสมหมาย ผลธุสะ  ข๎อความเดิม 
ส.อบต.หมู่ที่ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และ
สารเคมีต่าง ๆ 
(1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสํงกรด ดําง สารออกซิไดซ์หรือ
สารตัวทําละลาย 
   1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไมํเกิน 100 ตารางเมตร 
   2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 101 - 200 ตารางเมตร 
   3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 201– 300 ตารางเมตร 
   4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 301 – 400 ตารางเมตร 
   5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 
 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสํงก๏าซ 
   1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไมํเกิน 100 ตารางเมตร 
   2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 101 - 200 ตารางเมตร 
   3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 201– 300 ตารางเมตร 
   4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 301 – 400 ตารางเมตร 
   5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (3) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสํงปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม 
   1)ร๎านจําหนํายน้ํามันเชื้อเพลิงโดยใช๎ปั้มหลอดมือหมุน 

1.1) หลอดมือหมุนจํานวน ไมํเกิน 4 หลอด 
1.2) หลอดมือหมุนจํานวน ตั้งแตํ 4 หลอด ขึ้นไป 

   2)  สถานีบริการจําหนํายน้ํามันเชื้อเพลิง 
2.1) หัวจํายจํานวน ไมํเกิน 4 หัวจําย 
2.2) หัวจํายจํานวน ตั้งแตํ 4 – 10 หัวจําย 
2.3) หวัจํายจํานวน เกิน 11 หัวจําย ขึ้นไป 

3)  ตู๎จําหนํายน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทหยอดเหรียญ หัวจํายละ 

 
 
 

300 
500 

 
500 

1,000 
1,500 
200 

 (4) การผลิต สะสม หรือขนสํงถํานหิน หรือถํานโค๎ก 
   1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไมํเกิน 100 ตารางเมตร 
   2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 101 - 200 ตารางเมตร 
   3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 201– 300 ตารางเมตร 
   4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 301 – 400 ตารางเมตร 
   5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 
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 ข๎อความที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ไมํมีผู๎สงวนคําแปรญัตติ กรรมการแปรญัตติไมํสงวนความคิดเห็น 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีสมาชิกทํานใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ หรือมีทํานใดเห็นชอบตามข๎อบัญญัติเดิม 
รองประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการแก๎ไขเพ่ิมเติมข๎อบัญญัติ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ เป็นเอกฉันท์ 
องค์ประชุม  29    เสียง 
-  เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

 

 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และ
สารเคมีต่าง ๆ 
(1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสํงกรด ดําง สารออกซิไดซ์หรือ
สารตัวทําละลาย 

 
 

10,000 

 (2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสํงก๏าซ 
   1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไมํเกิน 100 ตารางเมตร 
   2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 101 - 200 ตารางเมตร 
   3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 201– 300 ตารางเมตร 
   4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 301 – 400 ตารางเมตร 
   5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
100 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (3) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสํงปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม 
   1)  ร๎านจําหนํายน้ํามันเชื้อเพลิงโดยใช๎ปั้มหลอดมือหมุน 

1.1) หลอดมือหมุนจํานวน ไมํเกิน 4 หลอด 
1.2) หลอดมือหมุนจํานวน ตั้งแตํ 4 หลอด ขึ้นไป 

   2)  สถานีบริการจําหนํายน้ํามันเชื้อเพลิง 
2.1) หัวจํายจํานวน ไมํเกิน 4 หัวจําย 
2.2) หัวจํายจํานวน ตั้งแตํ 4 – 10 หัวจําย 
2.3) หัวจํายจํานวน เกิน 11 หัวจําย ขึ้นไป 

   3)  ตู๎จําหนํายน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทหยอดเหรียญ หัวจํายละ 
   4)  แบํงขายบรรจุขวด 

 
 
 

200 
500 

 
500 

1,000 
1,500 
200 
50 

 (4) การผลิต สะสม หรือขนสํงถํานหิน หรือถํานโค๎ก 10,000 
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นายสมหมาย ผลธุสะ  ข๎อความเดิม 
ส.อบต.หมู่ที่ 15  

 

 

 

 

 

 

  ข๎อความที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 ไมํมีผู๎สงวนคําแปรญัตติ กรรมการแปรญัตติไมํสงวนความคิดเห็น 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีสมาชิกทํานใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ หรือมีทํานใดเห็นชอบตามข๎อบัญญัติเดิม 
รองประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการแก๎ไขเพ่ิมเติมข๎อบัญญัติ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ เป็นเอกฉันท์ 
องค์ประชุม  29    เสียง 
-  เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานผลการรับคําแปรญัตติ องค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง เรื่อง   
รองประธานสภาฯ การควบคุมตลาด เชิญประธานกรรมการแปรญัตติ กลําวรายงาน 

นายสมนึก รัตนพันธ์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู๎บริหาร อบต.คลองมํวง ทุกทําน  
ส.อบต.หมู่ที่ 11  กระผม นายสมนึก รัตนพันธ์ ประธานกรรมการแปรญัตติ เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 256.... 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข๎อ ๕๐ กําหนดวํา เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได๎พิจารณา
แล๎ว จะต๎องเสนอรํางข๎อบัญญัตินั้นตามรํางเดิมและตามท่ีมีการแก๎ไขเพ่ิมเติม พร๎อมทั้งรายงาน 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

13 กิจการอื่น ๆ 
(4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถํายเอกสาร 
   1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไมํเกิน 100 ตารางเมตร 
   2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 101 - 200 ตารางเมตร 
   3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 201– 300 ตารางเมตร 
   4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 301 – 400 ตารางเมตร 
   5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

13 กิจการอื่น ๆ 
(4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถํายเอกสาร 
   1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไมํเกิน 100 ตารางเมตร 
   2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 101 - 200 ตารางเมตร 
   3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 201– 300 ตารางเมตร 
   4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแตํ 301 – 400 ตารางเมตร 
   5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

50 
500 
800 

1,000 
1,500 
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และบันทึกความเห็นยื่นตํอประธานสภาท๎องถิ่น รายงานนั้นอยํางน๎อยจะต๎องระบุวําได๎มีหรือไมํ
มีการแก๎ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข๎อใดบ๎าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวด๎วยกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด๎วย และให๎ประธานสภาท๎องถิ่น สํงรายงานนั้นแกํสมาชิกสภา
ท๎องถิ่นไมํน๎อยกวํายี่สิบสี่ชั่วโมงกํอนวันประชุมพิจารณาให๎คณะกรรมการแปรญัตติ ไปรํวม
ประชุมสภาท๎องถิ่นด๎วย เพ่ือแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข๎อสงสัยตํางๆ เกี่ยวกับ
รายงาน นั้น 

  คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับคําแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติรํางข๎อบัญญัติตําบลองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง เรื่อง การควบคุมตลาด   
พ.ศ. 256……… ดังนี้ 

    ข๎อความเดิม 

ข๎อ 7 ตลาดแบํงออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได๎แกํ ตลาดที่มีโครงสร๎างอาคาร และมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว๎ในหมวด 
๑ สํวนที่ ๑ 
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได๎แกํ ตลาดที่ไมํมีโครงสร๎างอาคาร และมีลักษณะตามที่กําหนดไว๎ใน
หมวด ๑ สํวนที่ ๒ 

ข๎อความที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 

ข๎อ 7 ตลาดแบํงออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได๎แกํ ตลาดที่มีโครงสร๎างอาคาร และมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว๎ในหมวด 
2 สํวนที่ ๑ 
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได๎แกํ ตลาดที่ไมํมีโครงสร๎างอาคาร และมีลักษณะตามที่กําหนดไว๎ใน
หมวด 2 สํวนที่ ๒ 

ไมํมีผู๎สงวนคําแปรญัตติ กรรมการแปรญัตติไมํสงวนความคิดเห็น 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีสมาชิกทํานใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ หรือมีทํานใดเห็นชอบตามข๎อบัญญัติเดิม 
รองประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการแก๎ไขเพ่ิมเติมข๎อบัญญัติ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ เป็นเอกฉันท์ 
องค์ประชุม  29    เสียง 
-  เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด ระเบียบวาระที่ 3.5 รายงานผลการรับคําแปรญัตติ องค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง เรื่อง   
รองประธานสภาฯ คําธรรมเนียมการให๎บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เชิญประธานกรรมการแปรญัตติ 
 กลําวรายงาน 

นายแดง คุ้มตาเนิน เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู๎บริหาร อบต.คลองมํวง ทุกทําน  
ส.อบต.หมู่ที่ 19  กระผม นายแดง คุ๎มตาเนิน ประธานกรรมการแปรญัตติ เรื่อง คําธรรมเนียมการให๎บริการใน

การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 256.... ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยข๎อบังคับ
การประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข๎อ ๕๐ กําหนด 
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วํา เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได๎พิจารณาแล๎ว จะต๎องเสนอรํางข๎อบัญญัตินั้นตามรํางเดิมและ
ตามที่มีการแก๎ไขเพ่ิมเติม พร๎อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตํอประธานสภาท๎องถิ่น 
รายงานนั้นอยํางน๎อยจะต๎องระบุวําได๎มีหรือไมํมีการแก๎ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข๎อใดบ๎าง การ
แปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด๎วยกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การ
สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญั ตติด๎วย และให๎
ประธานสภาท๎องถิ่น สํงรายงานนั้นแกํสมาชิกสภาท๎องถิ่นไมํน๎อยกวํายี่สิบสี่ชั่วโมงกํอนวัน
ประชุมพิจารณาให๎คณะกรรมการแปรญัตติ  ไปรํวมประชุมสภาท๎องถิ่นด๎วย เพ่ือแถลง
ประกอบการรายงานหรือชี้แจงข๎อสงสัยตํางๆ เกี่ยวกับรายงาน นั้น 

  คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับคําแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติรํางข๎อบัญญัติตําบลองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง เรื่อง คําธรรมเนียมการ
ให๎บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 256……… ดังนี้ 

ข๎อความเดิม 
บันทึกหลักการและเหตุผล  

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงปรับปรุงคําธรรมเนียมการให๎บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง  เรื่อง  การเก็บ ขน และกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในตําบลคลองมํวงให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น 

ข๎อความที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 
บันทึกหลักการและเหตุผล  

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงคําธรรมเนียมการให๎บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง  เรื่อง  การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยในตําบลคลองมํวงให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 ไมํมีผู๎สงวนคําแปรญัตติ กรรมการแปรญัตติไมํสงวนความคิดเห็น 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีสมาชิกทํานใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ หรือมีทํานใดเห็นชอบตามข๎อบัญญัติเดิม 
รองประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการแก๎ไขเพ่ิมเติมข๎อบัญญัติ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ เป็นเอกฉันท์ 
องค์ประชุม  29    เสียง 
-  เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

นายแดง คุ้มตาเนิน ข๎อความเดิม 
ส.อบต.หมู่ที่ 19 ข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง 

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงปรับปรุงคําธรรมเนียมการให๎บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง  เรื่อง  การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยในตําบลคลองมํวงให๎เหมาะสมยิ่งข้ึน 
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ข๎อความที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 

ข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง 
โดยเป็นการสมควรปรับปรุงคําธรรมเนียมการให๎บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตาม
ข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง  เรื่อง  การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยในตําบลคลองมํวงให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 ไมํมีผู๎สงวนคําแปรญัตติ กรรมการแปรญัตติไมํสงวนความคิดเห็น 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีสมาชิกทํานใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ หรือมีทํานใดเห็นชอบตามข๎อบัญญัติเดิม 
รองประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการแก๎ไขเพ่ิมเติมข๎อบัญญัติ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ เป็นเอกฉันท์ 
องค์ประชุม  29    เสียง 
-  เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

นายแดง คุ้มตาเนิน ข๎อความเดิม 
ส.อบต.หมู่ที่ 19 บัญชีอัตราคําธรรมเนียม ท๎ายข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง เรื่อง การเก็บ ขน 

และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในตําบลคลองมํวง 2562 

ข๎อความที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 
บัญชีอัตราคําธรรมเนียม ท๎ายข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง เรื่อง การเก็บ ขน 
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในตําบลคลองมํวง 256…. 

 ไมํมีผู๎สงวนคําแปรญัตติ กรรมการแปรญัตติไมํสงวนความคิดเห็น 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีสมาชิกทํานใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ หรือมีทํานใดเห็นชอบตามข๎อบัญญัติเดิม 
รองประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการแก๎ไขเพ่ิมเติมข๎อบัญญัติ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ เป็นเอกฉันท์ 
องค์ประชุม  29    เสียง 
-  เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 
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นายแดง คุ้มตาเนิน ข๎อความเดิม 
ส.อบต.หมู่ที่ 19  

ลําดับ รายการ คําธรรมเนียม
(บาท) 

3 การเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือการกําจัดสิ่งปฏิกูล ในลักษณะ
ครั้งคราว 
  3.1)  การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลเป็นรายครั้ง ให๎คิดเป็น
หนํวย หนํวยละ 100 กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร หรือ 0.5 
ลูกบาศก์เมตร และให๎เก็บหนํวยละ 
  3.2)  ในกรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลที่เก็บและขนเป็นรายครั้ง
เกิน 200 กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร
ให๎เก็บคําธรรมเนียมเพ่ิมจาก 3.1) ได๎อีก โดยคิดเป็นหนํวย 
หนํวยละ 200 กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร หรือ 1 ลูกบาศก์
เมตร ในอัตราหนํวยละ 
  3.3)  การกําจัดสิ่งปฏิกูลเป็นรายครั้ง 
ให๎คิดเป็นหนํวย หนํวยละ 100 กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร 
หรือ 0.5 ลูกบาศก์เมตร และให๎เก็บหนํวยละ 
  3.4)  ในกรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลที่กําจัดเป็นรายครั้ง เกิน 
200 กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร ให๎
เก็บคําธรรมเนียมเพ่ิมจาก 5.5.3 ได๎อีก โดยคิดเป็นหนํวย 
หนํวยละ 200 กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร หรือ 1 ลูกบาศก์
เมตร ในอัตราหนํวยละ 

 
 
 
 

250 บาท 
 
 
 
 

250 บาท 
 
 

300 บาท 
 
 

 
 

๓00 บาท 
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 ข๎อความที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ไมํมีผู๎สงวนคําแปรญัตติ กรรมการแปรญัตติไมํสงวนความคิดเห็น 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีสมาชิกทํานใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ หรือมีทํานใดเห็นชอบตามข๎อบัญญัติเดิม 
รองประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการแก๎ไขเพ่ิมเติมข๎อบัญญัติ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ เป็นเอกฉันท์ 
องค์ประชุม  29    เสียง 
-  เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

 

 

 

ลําดับ รายการ คําธรรมเนียม
(บาท) 

3 การเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือการกําจัดสิ่งปฏิกูล ในลักษณะ
ครั้งคราว 
3.1)  การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลเป็นรายครั้ง ให๎คิดเป็นหนํวย 
หนํวยละ 100 กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร หรือ 0.5 ลูกบาศก์
เมตร และให๎เก็บหนํวยละ 
3.2)  ในกรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลที่เก็บและขนเป็นรายครั้งเกิน 
200 กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร หรือ 1 ลูกบาศก์เมตรให๎
เก็บคําธรรมเนียมเพ่ิมจาก 3.1) ได๎อีก โดยคิดเป็นหนํวย 
หนํวยละ 200 กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร หรือ 1 ลูกบาศก์
เมตร ในอัตราหนํวยละ 
3.3)  การกําจัดสิ่งปฏิกูลเป็นรายครั้ง ให๎คิดเป็นหนํวย หนํวย
ละ 100 กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร หรือ 0.5 ลูกบาศก์เมตร 
และให๎เก็บหนํวยละ 
3.4)  ในกรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลที่กําจัดเป็นรายครั้งเกิน 200 
กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร ให๎เก็บ
คําธรรมเนียมเพ่ิมจาก 5.5.3 ได๎อีก โดยคิดเป็นหนํวย หนํวย
ละ 200 กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร 
ในอัตราหนํวยละ 

 
 
 
 

100 บาท 
 
 

 
 

150 บาท 
 
 

100 บาท 
 
 
 

 
200 บาท 
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นายแดง คุ้มตาเนิน ข๎อความเดิม 
ส.อบต.หมู่ที่ 19  

 

 

 

 

 

 

 

 ข๎อความที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ไมํมีผู๎สงวนคําแปรญัตติ กรรมการแปรญัตติไมํสงวนความคิดเห็น 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีสมาชิกทํานใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ หรือมีทํานใดเห็นชอบตามข๎อบัญญัติเดิม 
รองประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการแก๎ไขเพ่ิมเติมข๎อบัญญัติ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ เป็นเอกฉันท์ 
องค์ประชุม  29    เสียง 
-  เห็นชอบ   29   เสียง   -ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  -งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

ลําดับ รายการ คําธรรมเนียม
(บาท) 

5 อัตราคําธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตตาม ข๎อ 22. 
  5.1 คําธรรมเนียมใบอนุญาตการรับทําการเก็บและขนสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับละ 
  5.2 คําธรรมเนียมใบอนุญาตการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ฉบับละ 
  5.3 คําธรรมเนียมใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับละ 

 
 

10,000 บาท 
 

50,000 บาท 
 

50,000 บาท 

ลําดับ รายการ คําธรรมเนียม
(บาท) 

5 อัตราคําธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตตาม ข๎อ 22. 
5.1 คําธรรมเนียมใบอนุญาตการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย ฉบับละ 
5.2 คําธรรมเนียมใบอนุญาตการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
   5.2.1 คําธรรมเนียมใบอนุญาตการกําจัดสิ่งปฏิกูล ฉบับละ 
   5.2.2 คําธรรมเนียมใบอนุญาตการกําจัดมูลฝอย ฉบับละ 
5.3 คําธรรมเนียมใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย 
   5.3.1 คําธรรมเนียมใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการ
จัดการสิ่งปฏิกูล ฉบับละ 
   5.3.2 คําธรรมเนียมใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการ
จัดการมูลฝอย ฉบับละ 

 
 

3,000 บาท 
 

10,000 บาท 
50,000 บาท 

 
 
 

10,000 บาท 
 

10,000 บาท 
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นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด ระเบียบวาระท่ี 3.7 กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2563 และกําหนดสมัยประชุม    
รองประธานสภาฯ สามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2564 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอการกําหนดวันประชุมสภาฯ

พร๎อมผู๎รับรอง 2 ทําน 

นายธิวา สาระวงษ์ กระผมขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง สมัยสามัญ  
ส.อบต.หมู่ที่ 17 ประจําปี พ.ศ. 2563 และกําหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง สมัย

สามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2564 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด ผู๎รับรอง 2 ทําน 1. นายประจักษ์  ปลื้มศรี  สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 7 
รองประธานสภา    2. นายทองสุข  อินทร์จําลอง  สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 5  

นายธิวา สาระวงษ์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู๎บริหาร อบต.คลองมํวง ทุกทําน กระผมนายธิวา 
ส.อบต.หมู่ที ่17 สาระวงษ์ สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 17 อาศัยอํานาจตามความในข๎อ 11 (3) ของ    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 แก๎ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารสํวนตําบล
คลองมํวง สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2563 และกําหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหาร
สํวนตําบลคลองมํวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2564 ดังนี้        

ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563  
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแตํวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มีกําหนดระยะเวลาไมํ
เกิน 15 วัน 
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแตํวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มีกําหนดระยะเวลา
ไมํเกิน 15 วัน 
  - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแตํวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีกําหนดระยะเวลา
ไมํเกิน 15 วัน 

ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 
- สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  เริ่มตั้งแตํวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มีกําหนดระยะเวลา
ไมํเกิน 15 วัน 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีสมาชิกทํานใดจะเสนอเพ่ิมเติม หรือมีความเห็นเป็นอยํางอ่ืนหรือไมํ หากไมํมีกระผมขอมติ 
รองประธานสภา เห็นชอบ การกําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง สมัยสามัญ ประจําปี 

พ.ศ. 2563 และกําหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2564 ตามท่ีนายธิวา  สาระวงษ์ เสนอ 

มติที่ประชุม                 มีมติเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง สมัยสามัญ   
ประจําปี พ.ศ. 2563 และกําหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2564 เป็นเอกฉันท ์องค์ประชุม  29    เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด ระเบียบวาระท่ี 3.8 ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํ ในงบประมาณ 
รองประธานสภา รายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบริหารงานทั่วไป    

งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ขอเชิญนายประทีป  เรืองเกษม นายกองค์การ
บริหารสํวนตําบลคลองมํวง แถลงเสนอญัตติ 
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นายประทีป เรืองเกษม เรียนประธานสภาองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง ข๎าพเจ๎า นายประทีป  เรืองเกษม  นายก 
นายก อบต.คลองม่วง องค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง ขอเสนอญัตติเพ่ือให๎ สภาองค์การบริหารสํวนตําบลคลอง

มํวง พิจารณา   
สํานักปลัดขออนุมัติเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 

2565) และนายกอนุมัติให๎เพ่ิมเติมและปรับปรุงแผนพัฒนาตามเสนอ งานนโยบายและแผนได๎
ประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียบร๎อยแล๎ว ปรากฏมีรายการที่ขอปรับปรุงแผน    ในบัญชี
ครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์
สํานักงาน ซึ่งกําหนดงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดตาม แบบ ผ.๐๓) 
ประกอบกับ  งบบุคลากร ประเภทรายจํายเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) ตั้งงบประมาณเงินเดือน เงิน
เพ่ิมตํางๆ ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ซึ่ งรวมตําแหนํงวํางโดยคํานวณงบบุคลากรเต็ม
ปีงบประมาณตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่กําหนด ปัจจุบันในแผนงานดังกลําวมีอัตรา
วําง จํานวน ๓ อัตรา คือ ตําแหนํงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตําแหนํงเจ๎าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย และตําแหนํงเจ๎าพนักงานการเกษตร ซึ่งมีผู๎สอบแขํงขันที่ขึ้นบัญชีของ
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นในตําแหนํงดังกลําวที่องค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวงได๎ร๎อง
ขอแจ๎งความประสงค์ให๎กรมสํงเสริมฯ จัดสอบแขํงขันบุคคลเพ่ือมาบรรจุแตํงตั้งเป็นพนักงาน
สํวนตําบลในตําแหนํงที่วํางข๎างต๎นแล๎ว ปัจจุบันอยูํระหวํางเรียกให๎มาบรรจุในตําแหนํงที่มีการ
ร๎องขอตามลําดับ   

ระเบียบกระทรวงมาหาดไทยวําด๎วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2541 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543 ข๎อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจําย
ในหมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งกํอสร๎าง ที่ทําให๎ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํ ให๎เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท๎องถิ่น 

 สํานักปลัดองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวงได๎ตรวจสอบงบประมาณในแผนงานที่อยูํ
ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดตามข๎อเท็จจริงประกอบกับระเบียบที่กําหนดแล๎ว ปรากฏวํา
มีงบประมาณในรายการตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ที่สามารถโอนมาตั้งจํายเป็นรายการใหมํในหมวดครุภัณฑ์ในแผนงานบริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็น
อํานาจการอนุมัติของสภาท๎องถิ่น ตามระเบียบข๎างต๎น ข๎อ 27 ดังนี้ 

โอนมาไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
๑. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๓ รายการ ดังนี้ 

รายการที่ ๑ รายจํายเพ่ือจัดซื้อโต๏ะทํางานเหล็ก (๔ ฟุต ขนาด ๑๒๐X๖๐X๗๕) จํานวน 
๓ ตัว จํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

โอนลดจาก  เ งิ น เดื อนพนั กง าน  ( แผนงานบริห า รง านทั่ ว ไป  หน๎ า  3/115)            
จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท  

รายการที่ ๒ รายจํายเพ่ือจัดซื้อเก๎าอ้ีนั่งทํางาน (กว๎างไมํน๎อยกวํา ๕๐ ซม. สูงไมํน๎อยกวํา 
๘๐ ซม. จํานวน ๓ ตัว) จํานวนเงิน 7,500 บาท 
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โอนลดจาก  เ งิ น เดื อนพนั กง าน  ( แผนงานบริห า รง านทั่ ว ไป  หน๎ า  3/115)            

จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๓ รายจํายเพ่ือจัดซื้อตู๎เหล็กแบบ ๒ บาน จํานวน ๔ ตู๎ (ราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ) จํานวนเงิน 22,000 บาท 
โอนลดจาก  เ งิ น เดื อนพนั กง าน  ( แผนงานบริห า รง านทั่ ว ไป  หน๎ า  3/115)            

จํานวน 22,๐๐๐ บาท 
๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ รายการ ดังนี้  

รายการที่ ๑  รายจํายเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมํน๎อยกวํา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๓ เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) จํานวนเงิน 51,๐๐๐ บาท 

โอนลดจาก  เ งิ น เดื อนพนั กง าน  ( แผนงานบริห า รง านทั่ ว ไป  หน๎ า  3/115)            
จํานวน ๕1,๐๐๐ บาท 

รายการที่ 2  รายจํายเพ่ือจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด ๑ kva จํานวน ๔ เครื่อง (เกณฑ์
ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม) จํานวนเงิน  23,2๐๐ บาท 

โอนลดจาก  เ งิ น เดื อนพนั กง าน  ( แผนงานบริห า รง านทั่ ว ไป  หน๎ า  3/115)            
จํานวน 23,2๐๐ บาท 

รายการที่ ๓  รายจํายเพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน ๒ เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) จํานวนเงิน 16,0๐๐ บาท 

โอนลดจาก  เ งิ น เดื อนพนั กง าน  ( แผนงานบริห า รง านทั่ ว ไป  หน๎ า  3/115)            
จํานวน 16,0๐๐ บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา  

มติที่ประชุม                 มีมติเห็นชอบ เรื่อง อนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํ ในงบประมาณรายจําย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบริหารงานทั่วไป งบลงทุน 
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง เป็นเอกฉันท ์องค์ประชุม  29    เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด วาระท่ี 3.9 การจํายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1  
รองประธานสภา ขอเชิญนายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง แถลงรายละเอียด 

นายประทีป เรืองเกษม เรียนประธานสภาองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง ข๎าพเจ๎า นายประทีป  เรืองเกษม  นายก 
นายก อบต.คลองม่วง องค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง ขอเสนอญัตติการจํายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 เพ่ือให๎ สภาองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง พิจารณา ดังนี้  

1. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมูํ  1 บ๎านซับเศรษฐี                 
(ชํวงบ๎านนายบุญศรี- ปลายฟ้า) โดยทําการกํอสร๎างเสริมถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว 
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จราจรกว๎าง  6.00 ม. ยาว 265 ม.หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่การกํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 
1,590 ตร.ม. พร๎อมตีเส๎นจราจร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้ายรายละเอียดตาม
รูปแบบรายการของ องค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวงกําหนด จํานวน  477,000  บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                 มีมติเห็นชอบ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูํ 1 บ๎านซับเศรษฐี     
(ชํวงบ๎านนายบุญศรี- ปลายฟ้า) เป็นเอกฉันท ์องค์ประชุม  29  เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

นายประทีป เรืองเกษม 2. โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก หมูํที่ 2 บ๎านหนองหมาก (ชํวงฝายบ๎านหนองหมาก -       
นายก อบต.คลองม่วง บ๎านคลองมะคําหิน) โดยทําการกํอสร๎างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว๎าง 6.00 ม.        

ยาว 575 ม. หนาเฉลี่ย 0.15  ม. หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 518 ลบ.ม.    
และบดอัดแนํนถนนให๎เรียบร๎อย และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการขององคก์ารบริหารสํวนตําบลคลองมํวงกําหนด จํานวน  400,000  บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                 มีมติเห็นชอบ โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก หมูํที่ 2 บ๎านหนองหมาก  
  (ชํวงฝายบ๎านหนองหมาก - บ๎านคลองมะคําหิน) เป็นเอกฉันท ์องค์ประชุม  29  เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

นายประทีป เรืองเกษม 3. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 3 บ๎านวังสีสด (ชํวงซอยข๎างบ๎านผู๎ใหญํ) 
นายก อบต.คลองม่วง โดยทําการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจร กว๎าง 4.00 ม. ยาว 150 ม.  หนา 0.15 ม. 

หรือคิดเป็นพ้ืนที่การกํอสร๎างรวมกันไมํน๎อยกวํา 620 ตร.ม. พร๎อมปรับแตํงบดคันทางเดิมลง
หินคลุกไหลํทางตามสภาพพ้ืนที่ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 7 ลบ.ม.ปรับเกลี่ยเรียบ และติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ องค์การบริหารสํวนตําบล
คลองมํวงกําหนด จํานวน  330,000  บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                 มีมติเห็นชอบ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 3 บ๎านวังสีสด  
  (ชํวงซอยข๎างบ๎านผู๎ใหญํ) เป็นเอกฉันท ์องค์ประชุม  29  เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 
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นายประทีป เรืองเกษม 4. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. หมูํที่ 3 บ๎านวังสีสด  
นายก อบต.คลองม่วง โดยทําการกํอสร๎างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดความกว๎างราง 0.40 ม. ยาว 70 ม. รวมบํอพัก

น้ํา ค.ส.ล. (กํอสร๎างตามแบบมาตรฐานที่ ทถ.นม.) และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย 
จํานวน   165,000 บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                 มีมติเห็นชอบ โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. หมูํที่ 3 บ๎านวังสีสด เป็นเอกฉันท์              
องค์ประชุม  29  เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

นายประทีป เรืองเกษม 5. โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก หมูํ 4 บ๎านคลองมํวง (ชํวงบ๎านนางสายหยุด) 
นายก อบต.คลองม่วง โดยทําการกํอสร๎างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว๎าง 3.50 ม. ยาว 985 ม. หนาเฉลี่ย 

0.15  ม. หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 518 ลบ.ม. และบดอัดแนํนถนนให๎
เรียบร๎อย และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ 
องคก์ารบริหารสํวนตําบลคลองมํวงกําหนด จํานวน  500,000  บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                 มีมติเห็นชอบ โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก หมูํ 4 บ๎านคลองมํวง (ชํวงบ๎านนางสายหยุด) 
  เป็นเอกฉันท์  องค์ประชุม  29  เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

นายประทีป เรืองเกษม 6. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 5 บ๎านซับพลู (ชํวงซอยคุ๎มชายเขา) 
นายก อบต.คลองม่วง  โดยทําการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจร กว๎าง 4.00 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือคิดเป็นพ้ืนที่การกํอสร๎างรวมกันไมํน๎อยกวํา 412 ตร.ม. พร๎อมปรับแตํงบดคันทางเดิม   
ลงหินคลุกไหลํทางตามสภาพพ้ืนที่ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 5 ลบ.ม.ปรับเกลี่ยเรียบ และ
ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ องค์การบริหารสํวน
ตําบลคลองมํวงกําหนด จํานวน  220,000  บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                 มีมติเห็นชอบ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 5 บ๎านซับพลู (ชํวงซอยคุ๎มชาย
เขา) เป็นเอกฉันท์  องค์ประชุม  29  เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 
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นายประทีป เรืองเกษม 7. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 6 บ๎านโป่งวัวแดง (ค๎ุมประชาสํงเสริม) 
นายก อบต.คลองม่วง โดยทําการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจร กว๎าง 4.00 ม. ยาว 235 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือคิดเป็นพ้ืนที่การกํอสร๎างรวมกันไมํน๎อยกวํา 940 ตร.ม. พร๎อมปรับแตํงบดคันทางเดิม   
ลงหินคลุกไหลํทางตามสภาพพ้ืนที่ ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 36 ลบ.ม.ปรับเกลี่ยเรียบ  
และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ องค์การบริหาร
สํวนตําบลคลองมํวงกําหนด จํานวน  500,000  บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                 มีมติเห็นชอบ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 6 บ๎านโป่งวัวแดง (คุ๎มประชา
สํงเสริม) เป็นเอกฉันท ์ องค์ประชุม  29  เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

นายประทีป เรืองเกษม 8. โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก หมูํที่ 7 บ๎านคลองสมบรูณ์ (สายจากสามแยก–บ๎านหินดาด)      
นายก อบต.คลองม่วง โดยทําการกํอสร๎างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว๎าง 5.00 ม. ยาว 685 ม. หนาเฉลี่ย 

0.15  ม. หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 514 ลบ.ม. และวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด Ø 0.06 ม. จํานวน 7 ทํอนพร๎อมยาแนวรอยตํอทํอ และบดอัดแนํนถนนให๎เรียบร๎อย 
และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ องค์การบริหาร
สํวนตําบลคลองมํวงกําหนด จํานวน  500,000  บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                 มีมติเห็นชอบ โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก หมูํที่ 7 บ๎านคลองสมบูรณ์ (สายจากสามแยก –
บ๎านหินดาด)  เป็นเอกฉันท ์ องค์ประชุม  29  เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

นายประทีป เรืองเกษม 9. โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก หมูํ 8 บ๎านราษฎร์สามัคคี (ชํวงบ๎านนายเจริญ) 
นายก อบต.คลองม่วง โดยทําการกํอสร๎างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว๎าง 6.00 ม. ยาว 575 ม. หนาเฉลี่ย 

0.15  ม. หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 518 ลบ.ม. และบดอัดแนํนถนนให๎
เรียบร๎อย และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ 
องค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวงกําหนด จํานวน  400,000  บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                 มีมติเห็นชอบ โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก หมูํ 8 บ๎านราษฎร์สามัคคี (ชํวงบ๎านนายเจริญ) 
เป็นเอกฉันท์  องค์ประชุม  29  เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 
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นายประทีป เรืองเกษม 10. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 9 บ๎านโป่งดินดํา (ชํวงซอยนางสุรีรัต) 
นายก อบต.คลองม่วง โดยทําการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจร กว๎าง 3.50 ม. ยาว 235 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือคิดเป็นพ้ืนที่การกํอสร๎างรวมกันไมํน๎อยกวํา 822.5 ตร.ม. พร๎อมปรับแตํงบดคันทางเดิม
ลงหินคลุกไหลํทางตามสภาพพ้ืนที่ ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 10.57  ลบ.ม.ปรับเกลี่ยเรียบ 
และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ องค์การบริหาร
สํวนตําบลคลองมํวงกําหนด จํานวน  440,000  บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                 มีมติเห็นชอบ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 9 บ๎านโป่งดินดํา (ชํวงซอยนางสุรี
รัต) เป็นเอกฉันท์  องค์ประชุม  29  เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

นายประทีป เรืองเกษม 11. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 9 บ๎านโป่งดินดํา (ชํวงซอยนายมะลิ) 
นายก อบต.คลองม่วง โดยทําการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจร กว๎าง 3.50 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือคิดเป็นพ้ืนที่การกํอสร๎างรวมกันไมํน๎อยกวํา 350 ตร.ม. พร๎อมปรับแตํงบดคันทางเดิมลง
หินคลุกไหลํทางตามสภาพพ้ืนที่ ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 4.5  ลบ.ม.ปรับเกลี่ยเรียบ และ
ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ องค์การบริหารสํวน
ตําบลคลองมํวงกําหนด จํานวน  186,000  บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                 มีมติเห็นชอบ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 9 บ๎านโป่งดินดํา (ชํวงซอยนาย
มะลิ) เป็นเอกฉันท ์ องค์ประชุม  29  เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

นายประทีป เรืองเกษม 12. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางเคพซีล หมูํ 10 บ๎านหนองผักหนอก (ชํวงตํอไปภูแสงทอง) 
นายก อบต.คลองม่วง โดยทําการกํอสร๎างถนนลาดยางเคพซีล ขนาดผิวจราจรกว๎าง  6.00 ม. ยาว 249 ม. หรือคิด

เป็นพ้ืนที่การกํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 1 ,494 ตร.ม. พร๎อมตีเส๎นจราจร และติดตั้งป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ องค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง
กําหนด จํานวน   500,000   บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                มีมติเห็นชอบ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางเคพซีล หมูํ 10 บ๎านหนองผักหนอก (ชํวงตํอไปภู
แสงทอง) เป็นเอกฉันท ์ องค์ประชุม  29  เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 
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นายประทีป เรืองเกษม 13. โครงการซํอมแซมถนนลาดยาง หมูํ 11 บ๎านหนองไทร (ชํวงจากบ๎านนายวิชัย -   
นายก อบต.คลองม่วง รีสอร์ทฮิลเฮเวํน) โดยทําการกํอสร๎างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว๎าง  

6.00 ม. ยาว 280 ม.หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่การกํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 1 ,680 ตร.ม. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการของ
องค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวงกําหนด จํานวน  500,000  บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                มีมติเห็นชอบ โครงการซํอมแซมถนนลาดยาง หมูํ 11 บ๎านหนองไทร (ชํวงจากบ๎านนายวิชัย -  
รีสอร์ทฮิลเฮเวํน) เป็นเอกฉันท ์ องค์ประชุม  29  เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

นายประทีป เรืองเกษม 14. โครงการซํอมแซมถนนหินคลุก หมูํ 12 บ๎านศาลเจ๎า (ชํวงซอยบ๎านนายสายัน) 
นายก อบต.คลองม่วง โดยทําการซํอมแซมถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว๎าง 4.00 ม. ยาว 390 ม. หนาเฉลี่ย 

0.10  ม. หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 156 ลบ.ม. และบดอัดแนํนถนนให๎
เรียบร๎อย และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย    รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ
องค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวงกําหนด จํานวน  146,000  บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                มีมติเห็นชอบ โครงการซํอมแซมถนนหินคลุก หมูํ 12 บ๎านศาลเจ๎า (ชํวงซอยบ๎านนายสายัน) 
เป็นเอกฉันท์  องค์ประชุม  29  เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

นายประทีป เรืองเกษม 15. โครงการซํอมแซมถนนหินคลุก หมูํ 12 บ๎านศาลเจ๎า (ชํวงเชื่อมบ๎านมอทรายทอง) 
นายก อบต.คลองม่วง โดยทําการซํอมแซมถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว๎าง 6.00 ม. ยาว 1,100 ม. หนาเฉลี่ย 

0.10  ม. หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 713 ลบ.ม. และวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด Ø 0.06 ม. จํานวน 8 ทํอนพร๎อมยาแนวรอยตํอทํอ และบดอัดแนํนถนนให๎เรียบร๎อย 
และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ องค์การบริหาร
สํวนตําบลคลองมํวงกําหนด จํานวน  500,000  บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                มีมติเห็นชอบ โครงการซํอมแซมถนนหินคลุก หมูํ 12 บ๎านศาลเจ๎า (ชํวงเชื่อมบ๎านมอทราย
ทอง) เป็นเอกฉันท ์ องค์ประชุม  29  เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 
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นายประทีป เรืองเกษม 16. โครงการซํอมแซมถนนลาดยาง หมูํ 13 บ๎านลําสะพานหิน (ชํวงจากสะพาน-เขตบ๎านโป่ง 
นายก อบต.คลองม่วง วัวแดง) โดยทําการซํอมแซมอุดหลุมถนนและปูเสริมผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว

จราจรกว๎าง  6.00 ม. ยาว 280 ม.หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่การกํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 
1,680 ตร.ม. พร๎อมตีเส๎นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้ายรายละเอียดตาม
รูปแบบรายการของ องค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวงกําหนด จํานวน  500,000  บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                มีมติเห็นชอบ โครงการซํอมแซมถนนลาดยาง หมูํ 13 บ๎านลําสะพานหิน (ชํวงจากสะพาน - 
เขตบ๎านโป่งวัวแดง) เป็นเอกฉันท ์ องค์ประชุม  29  เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

นายประทีป เรืองเกษม 17. โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง หมูํ 14 บ๎านโคกสูง (ชํวงซอยบ๎านยายกลึง) 
นายก อบต.คลองม่วง โดยทําการซํอมแซมถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว๎าง  6.00 ม. ยาว 1,063 ม.หนา 0.10 ม. 

หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไมํน๎อยกวํา 540 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ องค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวงกําหนด จํานวน  
470,000  บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                มีมติเห็นชอบ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง หมูํ 14 บ๎านโคกสูง (ชํวงซอยบ๎านยายกลึง)     
เป็นเอกฉันท์  องค์ประชุม  29  เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

นายประทีป เรืองเกษม 18. โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง หมูํ 14 บ๎านโคกสูง (ชํวงซอยบ๎านยายแมว) 
นายก อบต.คลองม่วง โดยทําการซํอมแซมถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว๎าง  3.00 ม. ยาว 70 ม.หนา 0.10 ม. หรือ

คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 21 ลบ.ม. และบดอัดแนํนถนนให๎เรียบร๎อย รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการของ องค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวงกําหนด จํานวน  25,000  บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                มีมติเห็นชอบ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง หมูํ 14 บ๎านโคกสูง (ชํวงซอยบ๎านยายแมว)     
เป็นเอกฉันท์  องค์ประชุม  29  เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 
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นายประทีป เรืองเกษม 19. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางเคพซีล หมูํ 15 บ๎านหนองผักบุ๎ง (ชํวงตํอจากเดิม – สดุเขต 
นายก อบต.คลองม่วง ตําบล) โดยทําการกํอสร๎างถนนลาดยางเคพซีล ขนาดผิวจราจรกว๎าง  6.00 ม. ยาว 249 ม. 

หรือคิดเป็นพ้ืนที่การกํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 1,494 ตร.ม. พร๎อมตีเส๎นจราจร และติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ องค์การบริหารสํวนตําบล
คลองมวํงกําหนด จํานวน   500,000   บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                มีมติเห็นชอบ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางเคพซีล หมูํ 15 บ๎านหนองผักบุ๎ง (ชํวงตํอจากเดิม-
สุดเขตตําบล) เป็นเอกฉันท ์ องค์ประชุม  29  เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

นายประทีป เรืองเกษม 20. โครงการซํอมแซมถนนลาดยาง หมูํ 16 บ๎านหนองหิน (ชํวงตํอจากเดิม-สุดเขตตําบล) 
นายก อบต.คลองม่วง โดยทําการซํอมแซมอุดหลุมถนน และปูเสริมผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว๎าง  

5.00 - 6.00 ม. ยาว 335 ม.หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่การกํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 
1,680 ตร.ม. พร๎อมตีเส๎นจราจร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้ายรายละเอียดตาม
รูปแบบรายการของ องค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวงกําหนด จํานวน  500,000  บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                มีมติเห็นชอบ โครงการซํอมแซมถนนลาดยาง หมูํ 16 บ๎านหนองหิน (ชํวงตํอจากเดิม-สุดเขต
ตําบล) เป็นเอกฉันท ์ องค์ประชุม  29  เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

นายประทีป เรืองเกษม 21. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูํ 17 บ๎านสันติสุข (ชํวงสายตํอจาก 
นายก อบต.คลองม่วง วัดซับพลู) โดยทําการกํอสร๎างเสริมถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว๎าง  6.00 

ม. ยาว 190 ม.หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่การกํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 1,140 ตร.ม. พร๎อม
ตีเส๎นจราจร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการของ
องค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวงกําหนด จํานวน  500,000  บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                มีมติเห็นชอบ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูํ 17 บ๎านสันติสุข  (ชํวง
สายตํอจากวัดซับพลู) เป็นเอกฉันท ์ องค์ประชุม  29  เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 
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นายประทีป เรืองเกษม 22. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางเคพซีล หมูํ 17 บ๎านสันติสุข (ชํวงตํอจากเดิม - ฝาย) 
นายก อบต.คลองม่วง โดยทําการกํอสร๎างถนนลาดยางเคพซีล ขนาดผิวจราจรกว๎าง  6.00 ม. ยาว 174 ม. หรือคิด

เป็นพ้ืนที่การกํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 1,044 ตร.ม. พร๎อมตีเส๎นจราจร และติดตั้งป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ องค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง
กําหนด จํานวน   340,000   บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                มีมติเห็นชอบ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางเคพซีล หมูํ 17 บ๎านสันติสุข (ชํวงตํอจากเดิม - 
ฝาย) เป็นเอกฉันท ์ องค์ประชุม  29  เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

นายประทีป เรืองเกษม 23. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางเคพซีล หมูํ 18 บ๎านหนองไทรใต๎ (ชํวงตํอจากวัดถ้ําฯ) 
นายก อบต.คลองม่วง โดยทําการกํอสร๎างถนนลาดยางเคพซีล ขนาดผิวจราจรกว๎าง  6.00 ม. ยาว 249 ม. หรือคิด

เป็นพ้ืนที่การกํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 1,494 ตร.ม. พร๎อมตีเส๎นจราจร และติดตั้งป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ องค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง
กําหนด จํานวน   500,000   บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                มีมติเห็นชอบ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางเคพซีล หมูํ 18 บ๎านหนองไทรใต๎ (ชํวงตํอจากวัด
ถ้ําฯ) เป็นเอกฉันท ์ องค์ประชุม  29  เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

นายประทีป เรืองเกษม 24. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางเคพซีล หมูํ 19 บ๎านหนองไทรเหนือ (ชํวงตํอจากเดิม - 
นายก อบต.คลองม่วง สุดเขตตําบล) โดยทําการกํอสร๎างถนนลาดยางเคพซีล ขนาดผิวจราจรกว๎าง  6.00 ม. ยาว 

249 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่การกํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 1,494 ตร.ม. พร๎อมตีเส๎นจราจร และติดตั้ง
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ องค์การบริหารสํวนตําบล
คลองมํวงกําหนด จํานวน   500,000   บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                มีมติเห็นชอบ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางเคพซีล หมูํ 19 บ๎านหนองไทรเหนือ (ชํวงตํอจาก
เดิม-สุดเขตตําบล) เป็นเอกฉันท ์ องค์ประชุม  29  เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 
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นายประทีป เรืองเกษม 25. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 20 บ๎านวังมะนาว (ชํวงตํอจากเส๎นฝั่งคลอง 
นายก อบต.คลองม่วง โดยทําการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจร กว๎าง 4.00 ม. ยาว 235 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือคิดเป็นพ้ืนที่การกํอสร๎างรวมกันไมํน๎อยกวํา 940 ตร.ม. พร๎อมปรับแตํงบดคันทางเดิม   
ลงหินคลุกไหลํทางตามสภาพพ้ืนที่ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 18  ลบ.ม.ปรับเกลี่ยเรียบ และ
ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ องค์การบริหารสํวน
ตําบลคลองมํวงกําหนด จํานวน  500,000  บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                มีมติเห็นชอบ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 20 บ๎านวังมะนาว (ชํวงตํอจาก
เส๎นฝั่งคลอง) เป็นเอกฉันท ์ องค์ประชุม  29  เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง                

นายประทีป เรืองเกษม 26. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูํ 21 บ๎านแสนสุข (ชํวงสายบ๎าน 
นายก อบต.คลองม่วง แสนสุข-บ๎านซับเศรษฐี) โดยทําการกํอสร๎างปรับปรุงเสริมถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด

ผิวจราจรกว๎าง  6.00 ม. ยาว 370 ม.หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่การกํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 
2,220 ตร.ม. พร๎อมตีเส๎นจราจร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้ายรายละเอียดตาม
รูปแบบรายการของ องค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวงกําหนด จํานวน  660,000  บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                มีมติเห็นชอบ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูํ 21 บ๎านแสนสุข    
(ชํวงสายบ๎านแสนสุข - บ๎านซับเศรษฐี) เป็นเอกฉันท ์ องค์ประชุม  29  เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง                

นายประทีป เรืองเกษม 27. โครงการขยายทํอเมนท์ประปา หมูํที่ 2 บ๎านหนองหมาก (ชํวงบ๎านนายแดง-บ๎านนายบวร)                     
นายก อบต.คลองม่วง โดยทําการขยายเมนท์ประปาทํอ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5” ไมํน๎อยกวํา 574  ม. และ

เชื่อมตํอเข๎ามิเตอร์น้ําเดิม และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการขององค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวงกําหนด เป็นเงิน  47,500  บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                มีมติเห็นชอบ โครงการขยายทํอเมนท์ประปา หมูํที่ 2 บ๎านหนองหมาก (ชํวงบ๎านนายแดง - 
บ๎านนายบวร) เป็นเอกฉันท ์ องค์ประชุม  29  เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง         
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นายประทีป เรืองเกษม 28. โครงการขุดเจาะบํอบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญ หมูํที่ 15 บ๎านหนองผักบุ๎ง 
นายก อบต.คลองม่วง โดยทําการขุดเจาะบํอบาดาลขนาด Ø ๔ นิ้ว จํานวน ๑ บํอ พร๎อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบจม 

ขนาด 2 แรงม๎า และให๎ได๎ปริมาณน้ําไมํน๎อยกวํา 5 ลบ.ม./ชั่วโมง (22 แกลอน/นาที) พร๎อมตั้ง
ถังแชมเปญ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 1 จุด และติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ องค์การบริหารสํวนตําบล
คลองมํวงกําหนด  จํานวน   500,000   บาท 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีทํานใดเห็นชอบโครงการที่ทํานผู๎บริหารเสนอ 
รองประธานสภา 

มติที่ประชุม                มีมติเห็นชอบ โครงการขุดเจาะบํอบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญ หมูํที่ 15 บ๎านหนองผักบุ๎ง 
เป็นเอกฉันท์  องค์ประชุม  29  เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง                

นายธิวา สาระวงษ์ เรียนทํานประธาน กระผมนายธิวา สาระวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง                     
ส อบต.หมู่ที่ 17 หมูํที่ 17 ขอเสนอมติเรํงดํวน เรื่อง แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง

ที่ 2) 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด ผู๎รับรอง 2 ทําน        1. นายสายัน  วัยเจริญ  สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 12 
รองประธานสภา    2. นายสมหมาย  ผลธุสะ  สมาชิกสภา อบต.คลองมํวง หมูํที่ 15  

ระเบียบวาระที่ 3.10 ตามที่องค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง ได๎ประกาศใช๎แผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง เพ่ือเป็นกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจํายประจําปี งบประมาณรายจํายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม 
รวมทั้งวางแนวทาง เพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการที่กําหนดไวใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  เมื่อวันที่  12  มิถุนายน พ.ศ.2562 และประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  9  มกราคม พ.ศ.2563  
ไปแล๎วนั้น 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลงวันที่  4  ธันวาคม 
2562 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยแจ๎ง
ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ประจําองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น สําหรับองค์การบริหารสํวนตําบลและเทศบาลตําบล อยํางน๎อย 50 คนตํอแหํง 
เพ่ือเป็นผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ ประกอบกับหนังสือ
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่  13 กุมภาพันธ์ 
2563 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณสําหรับการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯ กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นพิจารณาแล๎วเห็นวํา เพ่ือให๎การตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สําหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตรทบทวน 
ในแตํละปีตามหลักสูตรที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดเป็นไปด๎วยความถูกต๎อง 
และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

องค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวงพิจารณาแล๎วเห็นวําตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารสํวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม ข๎อ 67 (4) กําหนดให๎องค์การ
บริหารสํวนตําบล มีหน๎าที่ต๎องทําในเขตองค์การบริหารสํวนตําบลในการป้องกันและบรรเทา  
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 สาธารณภัย และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น มาตรา 16 กําหนดให๎เทศบาล และองค์การบริหารสํวนตําบลมีอํานาจ
หน๎าที่ (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร๎อย การ
สํงเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร๎อย จึงเป็นหน๎าที่โดยตรง จึงได๎
จัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 เพ่ือใช๎เป็นแนวทาง
ในการบริหารพัฒนาท๎องถิ่นให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กํอให๎เกิดประโยชน์ ด๎าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร๎อยของประชาชนใน        
ตําบลคลองมํวง ตํอไป 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด มีสมาชิกทํานเห็นชอบกับแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) 
รองประธานสภา  ที่ทํานนายกองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวงเสนอ 

มติที่ประชุม                 มีมตเิห็นชอบแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561–พ.ศ. 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) เป็นเอกฉันท์ 
องค์ประชุม  29    เสียง  
- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไมํเห็นชอบ  -ไมํมี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไมํมี-   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด  มีสมาชิกสภาฯ หรือผู๎บริหารท๎องถิ่น หัวหน๎าสํวนราชการจะอภิปรายหรือมีข๎อราชการเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ          หรือไมํเชิญเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม  ไมํมี 

นายสุชาติ ญาติจันทร์อัด   ตามท่ีสภาฯ ไดพิ๎จารณาในระเบียบวาระครบทุกประการแล๎วสําหรับการประชุมสภาฯ  
รองประธานสภาฯ       สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจําปี พ.ศ.๒๕๖3 ในวันนี้ขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู๎เข๎ารํวมประชุม  

ทุกทํานในโอกาสนี้ ขอปิดประชุม                
ปิดประชุมเวลา                ๑2.00 น. 

                                                (ลงชื่อ)                                   ผู๎จดรายงานการประชุม      
                                                            (นายปวริศ    บุดสาเดช)                                           
                                               เลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวง 
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            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได๎ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖3  เสร็จเรียบร๎อยแล๎วโดยถือปฏิบัติตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภา
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข๎อ ๓๓  เมื่อวันที่   24   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖3  
และรับรองวําข๎อความถูกต๎องครบถ๎วนทุกประการ 

  (ลงชื่อ)                                     ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

(นายประจักร์    รักสกูล ) 
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

  (ลงชื่อ)                                    ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

(นายสายัน      วัยเจริญ ) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

  (ลงชื่อ)                                    ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

(นายธิวา    สาระวงษ์ ) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

  (ลงชื่อ)                                     ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

(นายประจักษ์     ปลื้มศรี ) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

  (ลงชื่อ)                                    ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

(นางหทัยรัตน์    พูลสวัสดิ์) 
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได๎ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจําปี พ.ศ.๒๕๖3  
เสร็จเรียบร๎อยแล๎วโดยถือปฏิบัติตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น  พ.ศ. 
2547 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข๎อ ๓๓  เมื่อวันที่   24   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖3  และรับรองวํา
ข๎อความถูกต๎องครบถ๎วนทุกประการ 

  (ลงชื่อ)                                     ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

(นายประจักร์    รักสกูล ) 
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

  (ลงชื่อ)                                    ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

(นายสายัน      วัยเจริญ ) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

  (ลงชื่อ)                                    ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

(นายธิวา    สาระวงษ์ ) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

  (ลงชื่อ)                                     ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

(นายประจักษ์     ปลื้มศรี ) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

  (ลงชื่อ)                                    ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

(นางหทัยรัตน์    พูลสวัสดิ์) 
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

  สภาองค์การบริหารสํวนตําบลคลองมํวงได๎มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖3 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖3 จึงได๎ลงลายมือชื่อไว๎เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
ข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข๎อ ๓๔   

                             (ลงชื่อ)                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                         (นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ)  
                                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
 


