
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4   ประจ าปี  ๒๕๖2 

วันพุธที่   25   ธันวาคม พ.ศ.2562  เวลา  09.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายประสิทธิ   พิริ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 1 นายประสิทธิ   พิริ 
2. นายสมพร   สําเนียง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 1 นายสมพร   สําเนียง 
3. นายสมเดช   เจริญสุข สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 2 นายสมเดช   เจริญสุข 
4. นายพยุง     แก่งหนอก สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 2  นายพยุง     แก่งหนอก 
5. นายสนม  เพิดขุนทด สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 3 นายสนม  เพิดขุนทด 

6. 
นายสุชาติ   ญาติจันอัด 

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

7. 
นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ 

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

๘. นายทองสุข   อินทร์จําลอง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 5 นายทองสุข   อินทร์จําลอง 
๙. นายสุทัศน์   ง้าวกลาง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 6 นายสุทัศน์   ง้าวกลาง 

๑๐. นายสนิท   ขวัญดี สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 6 นายสนิท   ขวัญดี 
๑๑. นายประจักษ์   ปลื้มศรี สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 7  นายประจักษ์   ปลื้มศรี 
๑๒. นายวิชัช   ศรีศิร ิ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 8 นายวิชัช   ศรีศิร ิ
13. นางสาวติ๋ม    ตันมณีกูล สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 9  นางสาวติ๋ม    ตันมณีกูล 
14. นายบุญเชิด   วงพุมมา สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 9 นายบุญเชิด   วงพุมมา 
15. นางชลธนธร   บุญโสม สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 10 นางชลธนธร   บุญโสม 
16. นายสมนึก   รัตนพันธ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 11 นายสมนึก   รัตนพันธ์ 
17. นายสายัน   วัยเจริญ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 12 นายสายัน   วัยเจริญ 
18. นายเหมือน   ขอห้อมกลาง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 13 นายเหมือน   ขอห้อมกลาง 
19. นายบุญเกื้อ   ช่วยสระน้อย สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 13 นายบุญเกื้อ   ช่วยสระน้อย 
20. นายสมาน   คงขุนทด สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 14 นายสมาน   คงขุนทด 
21. นายสามารถ   อารีเอ้ือ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 14 นายสามารถ   อารีเอ้ือ 
22. นายสมหมาย   ผลธุสะ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 15 นายสมหมาย   ผลธุสะ 
23. นายไพบูลย์    เอกสุวรรณกุล สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 16 นายไพบูลย์    เอกสุวรรณกุล 
24. นายธิวา    สาระวงษ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 17 นายธิวา    สาระวงษ ์
25. นางหทัยรัตน์   พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 17 นางหทัยรัตน์   พูลสวัสดิ์ 
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ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
26. นายสําราญ   กลิ่นจันทร์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 18 นายสําราญ   กลิ่นจันทร์ 
27. นายพงษ์เพชร์   เรืองศรี สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 19 นายพงษ์เพชร์   เรืองศรี 
28 นายแดง   คุม้ตาเนิน สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 19 นายแดง   คุม้ตาเนิน 
29. นายประจักร์    รักสกูล สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 20 นายประจักร์    รักสกูล 
30. นายอุดร     คัณธทรัพย์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 20 นายอุดร     คัณธทรัพย์ 
31. นายวินัย    ปิ่นเย็น สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 21 นายวินัย    ปิ่นเย็น 
32. นายปวริศ     บุดสาเดช เลขานุการสภาฯ อบต.คลองม่วง นายปวริศ     บุดสาเดช 

 
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. นายธีรพร   ทองเพียร กํานันตําบลคลองม่วง นายธีรพร   ทองเพียร 
๔. นางสาวจันทกานต ์  เมืองวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 นางสาวจันทกานศ์   เมืองวงษ์ 
5. นางชโลม   ชมโคกสูง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 นางชโลม   ชมโคกสูง 
6. นายศรัญ   สังฆพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นายศรัญ   สังฆพันธ์ 
7. นายศุพโชค    เพ็ดทะเล นิติกรปฏิบัติการ นายศุพโชค    เพ็ดทะเล 
8. นายอุปกิต   ติ่งนางรอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นายอุปกิต   ติ่งนางรอง 

 
ผู้ลาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายสนิท   ขวัญดี สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 6 ลากิจ 

ผู้ขาดประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายเล็ก   ยิ่งนอก สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 5 - 
2. นายพสิษฐ์พล พลสินธุ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 7 - 
3. นายสมพร    เลิศสุวรรณกุล สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 8 - 
4. นางสาวรัศมี   ปาทองหลาง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 15  

ผู้มาประชุม             31     คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม         8     คน                                                                        
ผู้ลาประชุม               1     คน  
ผู้ขาดประชุม             4     คน                                                                                                

เปิดประชุมเวลา เวลา  09.๐๐ น. 

 นายปวริศ     บุดสาเดช    เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม 
      เลขานุการสภาฯ       พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ  
    ประธานสภาฯ ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.- 
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ระเบียบวาระท่ี ๑           เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  

 นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4   
     ประธานสภาฯ            ประจําปี พ.ศ.2562 ซึ่งกําหนดการประชุมสภาฯ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 โดยเริ่มสมัย

ประชุมตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖2 เป็นต้นไป มีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน  15  วัน  
นั้น ในการดังกล่าวเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๖ ข้อ ๒๓ 
และข้อ ๒๔ จึงนัดประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงทุกท่าน เข้าร่วม
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 ในวันพุธดีที่  25  ธันวาคม  พ.ศ. 
๒๕๖2  เวลา 09.๐๐  น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคลองม่วง มีการจัดประชุม เรื่อง การปลูกกัญชาเพ่ือใช้ในด้าน
การแพทย์ ซึ่งต้องมีการควบคุมการปลูกและการบริหารจัดการต่างๆแต่ยังไม่มีการสรุปที่แน่ชัด 
โดยมีการกําหนดสถานที่ที่สามารถปลูกต้นกัญชาได้ ซึ่งในเขตตําบลคลองม่วงนั้นจะอยู่ใน
บริเวณโซน หมู่ที่4 

  
มติที่ประชุม                               ที่ประชุมรับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง สมัยสามัญ  
  สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2562 เม่ือวันที่  27  กันยายน พ.ศ.2562 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ สภาฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2562  
     ประธานสภาฯ          เมื่อวันที่  27  กันยายน พ.ศ.2562 ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้

ตรวจสอบแล้ว  โดยส่งพร้อมหนังสือเรียกประชุมและเชิญประชุมตามระเบียบข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 33  เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ได้มีโอกาสตรวจดูก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
หนึ่งวันขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดในสาระสําคัญอีกครั้งหนึ่งว่า
ต้องการแก้ไขถ้อยคําหรือประเด็นใดหรือไม่อย่างไรถ้าไม่มีจะขอมติในที่ประชุมท่านใดเห็นชอบ
ให้คงเดิมโดยไม่มีการแก้ไขในรายงานการประชุมสภาฯ ในครั้งท่ีผ่านมายกมือ    

มติที่ประชุม                 มีมตเิห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง สมัยสามัญ  
                                สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่  27  กันยายน พ.ศ.2562  เป็นเอกฉันท ์ 
                                องค์ประชุม  31    เสียง  

- เห็นชอบ   31   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -ไม่มี-   เสียง    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่/เพื่อพิจารณา 
3.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงรายงานให้สภาฯ ได้รับทราบ   
     ประธานสภาฯ      

นายประทีป   เรืองเกษม  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –     
 นายก อบต.คลองม่วง   2565) ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย  

                           ประจําปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี 
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การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 12 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น 
       รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีดังต่อไปนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านซับเศรษฐี (ช่วงบ้านนายบุญศรี 
– ปลายฟ้า) งบประมาณ 477,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ  
ประธานสภาฯ              

มติที่ประชุม         มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านซับเศรษฐี  
                             ช่วงบ้านนายบุญศรี – ปลายฟ้า) งบประมาณ 477,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง                                              

นายประทีป เรืองเกษม 2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านซับเศรษฐี (ช่วงซับเศรษฐี - 
นายก อบต.คลองม่วง    คลองสมบูรณ์) งบประมาณ 500,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาฯ   

มติที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านซับเศรษฐี  
                              (ช่วงซับเศรษฐี – คลองสมบูรณ์) งบประมาณ 500,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านซับเศรษฐี (ช่วงซับเศรษฐี -   
นายก อบต.คลองม่วง ตําบลวังไทร) งบประมาณ 500,000 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ  มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ                     

มติที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านซับเศรษฐี  
                              (ช่วงซับเศรษฐี – ตําบลวังไทร) งบประมาณ 500,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านซับเศรษฐี (ช่วงบ้านนายอุทัย- 
นายก อบต.คลองม่วง บ้านนายไล) งบประมาณ 260,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านซับเศรษฐี (ช่วงบ้าน 
   นายอุทัย-บ้านนายไล) งบประมาณ 260,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  
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นายประทีป เรืองเกษม 5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านซับเศรษฐี (ช่วงต่อจากบ้าน 
นายก อบต.คลองม่วง นายสมศักดิ์) งบประมาณ 335,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านซับเศรษฐี (ช่วงต่อ 
   จากบ้านนายสมศักดิ์) งบประมาณ 335,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 6. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 2 บ้านหนองหมาก (ช่วงฝายบ้านหนองหมาก-บ้านคลอง 
นายก อบต.คลองม่วง มะค่าหิน) งบประมาณ 400,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 2 บ้านหนองหมาก (ช่วงฝายบ้านหนองหมาก- 
   บ้านคลองมะค่าหิน) งบประมาณ 400,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา(ค.ส.ล.) หมู่ 2 บ้านหนองหมาก งบประมาณ 385,000 บาท 
นายก อบต.คลองม่วง  

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา(ค.ส.ล.) หมู่ 2 บ้านหนองหมาก งบประมาณ 
385,000 บาทเป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง 

นายประทีป เรืองเกษม 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านวังสีสด (ช่วงซอยข้างบ้านผู้ใหญ่) 
นายก อบต.คลองม่วง งบประมาณ 345,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านวังสีสด (ช่วงซอยข้างบ้าน     
ผู้ใหญ่) งบประมาณ 345,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 9. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 4 บ้านคลองม่วง (ช่วงบ้านางสายหยุด)  
นายก อบต.คลองม่วง งบประมาณ 500,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 4 บ้านคลองม่วง (ช่วงบ้านางสายหยุด) 
   งบประมาณ 500,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 
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- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง 

นายประทีป เรืองเกษม 10. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 4 บ้านคลองม่วง (ช่วงบ้านนางมณี) 
นายก อบต.คลองม่วง งบประมาณ 500,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 4 บ้านคลองม่วง (ช่วงบ้านนางมณี) 
   งบประมาณ 500,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านซับพลู (ช่วงซอยคุ้มชายเขา) 
นายก อบต.คลองม่วง งบประมาณ 220,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านซับพลู (ช่วงซอยคุ้มชายเขา) 
งบประมาณ 220,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 12. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 8 บ้านราษฎร์สามัคคี (ช่วงบ้านนายเจริญ) 
นายก อบต.คลองม่วง งบประมาณ 400,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 8 บ้านราษฎร์สามัคคี (ช่วงบ้านนายเจริญ) 
   งบประมาณ 400,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 13. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 8 บ้านราษฎร์สามัคคี (ช่วงบ้านยายแป้ง) 
นายก อบต.คลองม่วง งบประมาณ 500,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 8 บ้านราษฎร์สามัคคี (ช่วงบ้านยายแป้ง) 
   งบประมาณ 500,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านโป่งดินดํา (ช่วงซอยนางสุรีรัต) 
นายก อบต.คลองม่วง งบประมาณ 500,000 บาท 
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นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านโป่งดินดํา (ช่วงซอยนางสุรีรัต) 
งบประมาณ 500,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านโป่งดินดํา (ช่วงซอยนายมะลิ) 
นายก อบต.คลองม่วง งบประมาณ 195,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านโป่งดินดํา (ช่วงซอยนายมะลิ) 
งบประมาณ 195,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 16. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซิล หมู่ 10 บ้านหนองผักหนอก (ช่วงต่อไปภูแสงทอง) 
นายก อบต.คลองม่วง งบประมาณ 500,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซิล หมู่ 10 บ้านหนองผักหนอก (ช่วงต่อไปภูแสง
ทอง) งบประมาณ 500,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 17. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 11 บ้านหนองไทร (ช่วงจากบ้านนายวิชัย - 
นายก อบต.คลองม่วง รีสอร์ทฮิลเฮเว่น) งบประมาณ 5000,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 11 บ้านหนองไทร (ช่วงจากบ้านนายวิชัย – 
รีสอร์ทฮิลเฮเว่น) งบประมาณ 500,000 บาทเป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 18. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 12 บ้านศาลเจ้า (ช่วงซอยบ้านายสายัน) 
นายก อบต.คลองม่วง งบประมาณ 146,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 12 บ้านศาลเจ้า (ช่วงซอยบ้านายสายัน) 
   งบประมาณ 146,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 



-8- 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 19. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 12 บ้านศาลเจ้า (ช่วงเชื่อมบ้านมอทรายทอง) 
นายก อบต.คลองม่วง งบประมาณ 500,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 12 บ้านศาลเจ้า (ช่วงเชื่อมบ้านมอทรายทอง) 
   งบประมาณ 500,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 20. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 13 บ้านลําสะพานหิน (ช่วงจากสะพาน - 
นายก อบต.คลองม่วง เขตบ้านโป่งวัวแดง) งบประมาณ 500,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 13 บ้านลําสะพานหิน (ช่วงจากสะพาน - 
   เขตบ้านโป่งวัวแดง) งบประมาณ 500,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 21. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 14 บ้านโคกสูง (ช่วงซอยวัดโคกสูง) 
นายก อบต.คลองม่วง งบประมาณ 290,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 14 บ้านโคกสูง (ช่วงซอยวัดโคกสูง)  
งบประมาณ 290,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 22. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 14 บ้านโคกสูง (ช่วงซอยบ้านยายกลึง) 
นายก อบต.คลองม่วง งบประมาณ 500,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 14 บ้านโคกสูง (ช่วงซอยบ้านยายกลึง)  
งบประมาณ 500,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 23. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 14 บ้านโคกสูง (ช่วงซอยบ้านยายแมว) 
นายก อบต.คลองม่วง งบประมาณ 25,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 
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มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 14 บ้านโคกสูง (ช่วงซอยบ้านยายแมว)  

งบประมาณ 25,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 
- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 24. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซิล หมู่ 15 บ้านหนองผักบุ้ง (ช่วงต่อจากเดิม - 
นายก อบต.คลองม่วง สุดเขตตําบล) งบประมาณ 1,500,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซิล หมู่ 15 บ้านหนองผักบุ้ง (ช่วงต่อจากเดิม -สุด
เขตตําบล) งบประมาณ 1,500,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 25. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 16 บ้านหนองหิน (ช่วงต่อจากเดิม-สุดเขตตําบล) 
นายก อบต.คลองม่วง งบประมาณ 1,300,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 16 บ้านหนองหิน (ช่วงต่อจากเดิม-สุดเขต
ตําบล) งบประมาณ 1,300,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 26. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 16 บ้านหนองหิน (ช่วงบ้านนายยศ) 
นายก อบต.คลองม่วง งบประมาณ 400,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 16 บ้านหนองหิน (ช่วงบ้านนายยศ) 
   งบประมาณ 400,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 27. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 17 บ้านสันติสุข (ช่วงสายต่อจาก 
นายก อบต.คลองม่วง วัดซับพลู) งบประมาณ 500,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 17 บ้านสันติสุข (ช่วงสาย 
ต่อจากวัดซับพลู) งบประมาณ 500,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

 



-10- 
นายประทีป เรืองเกษม 28. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซิล หมู่ 17 บ้านสันติสุข (ช่วงต่อจากเดิม – ฝาย) 
นายก อบต.คลองม่วง งบประมาณ 340,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซิล หมู่ 17 บ้านสันติสุข (ช่วงต่อจากเดิม – ฝาย)
งบประมาณ 340,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 29. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 17 บ้านสันติสุข (ช่วงสายต่อจาก 
นายก อบต.คลองม่วง วัดซับพลู) งบประมาณ 500,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 17 บ้านสันติสุข (ช่วงสาย 
ต่อจากวัดซับพลู) งบประมาณ 500,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 30. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซิล หมู่ 18 บ้านหนองไทรใต้ (ช่วงต่อจากวัดถ้ําฯ) 
นายก อบต.คลองม่วง งบประมาณ 1,300,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซิล หมู่ 18 บ้านหนองไทรใต้ (ช่วงต่อจากวัดถ้ําฯ)
งบประมาณ 1,300,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 31. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 บ้านหนองไทรใต้ (ช่วงสายไป 
นายก อบต.คลองม่วง วัดถ้ําฯ) งบประมาณ 3,050,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 บ้านหนองไทรใต้ (ช่วง
สายไปวัดถ้ําฯ) งบประมาณ 3,050,000 บาทเป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 32. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซิล หมู่ 19 บ้านหนองไทรเหนือ (ช่วงต่อจากเดิม - 
นายก อบต.คลองม่วง สุดเขตตําบล) งบประมาณ 1,300,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซิล หมู่ 19 บ้านหนองไทรเหนือ (ช่วงต่อจากเดิม -
สุดเขตตําบล) งบประมาณ 1,300,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 
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- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 33. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 บ้านวังมะนาว (ช่วงต่อจากเส้นฝั่งคลอง) 
นายก อบต.คลองม่วง งบประมาณ 500,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 บ้านวังมะนาว (ช่วงต่อจากเส้นฝั่ง
คลอง) งบประมาณ 500,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 34. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 21 บ้านแสนสุข (ช่วงสายบ้านแสนสุข 
นายก อบต.คลองม่วง - บ้านซับเศรษฐี) งบประมาณ 660,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 21 บ้านแสนสุข (ช่วงสาย
บ้านแสนสุข-บ้านซับเศรษฐี) งบประมาณ 660,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 35. โครงการก่อสร้างรั้วสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 
นายก อบต.คลองม่วง งบประมาณ 500,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างรั้วสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 
งบประมาณ 500,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 36. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 
นายก อบต.คลองม่วง งบประมาณ 500,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 
งบประมาณ 500,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 37. โครงการก่อสร้างอาคารประชุมผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 
นายก อบต.คลองม่วง งบประมาณ 7,00,000 บาท 
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นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างอาคารประชุมผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
คลองม่วง งบประมาณ 7,00,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 38. โครงการขยายท่อเมนท์ระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมาก (ช่วงบ้านนายแดง - 
นายก อบต.คลองม่วง บ้านนายบวร) งบประมาณ 47,500 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการขยายท่อเมนท์ระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมาก (ช่วงบ้านนายแดง -
บ้านนายบวร) งบประมาณ 47,500 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 39. โครงการขุดลอกคลองบ้านวังมะนาว(ทุ่งนาหินดาด) หมู่ที ่20 ขนาดความกว้าง 16 เมตร 
นายก อบต.คลองม่วง ความยาว 260 เมตร ความลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 เมตร คิดเป็นปริมาตรดิน

ขุดประมาณ 6,488 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งบดอัดคันคลองให้เรียบร้อย งบประมาณ 
 250,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการขุดลอกคลองบ้านวังมะนาว(ทุ่งนาหินดาด) หมู่ที่  20 งบประมาณ 
250,000 บาท เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
นายก อบต.คลองม่วง 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เห็นควรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  
         ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ดังนี้ 

1.  โครงการ โ ร ง เรี ยนผู้ สู งอายุ  เ ดิ มตั้ ง ไ ว้  50 ,000 บาท ในปี งบประมาณ 
2563,2564,2565 เปลี่ยนแปลงเป็น 150,000 บาท  

2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน “ทําดีมีอาชีพ” เดิมตั้งไว้ 100,000 บาท  
ในปีงบประมาณ 2563,2564,2565 เปลี่ยนแปลงเป็น 500,000 บาท 

3. โครงการส่งเสริมสินค้าชุมชน/ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เดิมตั้งไว้ 50,000 บาท  
ในปีงบประมาณ 2563,2564,2565 เปลี่ยนแปลงเป็น 100,000 บาท 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีท่านใดเห็นชอบโครงการที่ท่านผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เป็นเอกฉันท์ องค์ประชุม 
31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 



-13- 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายประทีป เรืองเกษม 3.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็น 
นายก อบต.คลองม่วง อันตรายต่อสุขภาพ 

       เนื่องจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ. ศ. ๒๕๕๗ ได้บังคับใช้มาจนถึงปัจจุบันและบัดนี้ไม่เหมาะสมกับสภาพและ
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นการเห็นควรในการพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ครอบคลุมประกอบกับปัจจุบันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขและ
เพ่ิมเติมกฎหมายด้านการสาธารณสุขจํานวนมากเช่นพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ. ศ. ๒๕๓๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ. ศ. ๒๕๖๐ และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ. ศ. ๒๕๕๔ และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ. ศ. ๒๕๖๐ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์ในการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ. ศ. ๒๕๖๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง
กําหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง
ดําเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตพ. ศ. ๒๕๒๓ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง
กําหนดค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ. ศ. 
๒๕๖๑ ตลอดจนกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ. ศ. 
๒๕๖๐ ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งสิ้นซึ่งได้กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการเงื่อนไขต่างๆตลอดจนค่าธรรมเนียมไว้ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบันและเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและกํากับให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ปลอดภัยต่ออนามัยของประชาชน 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติรับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็น   
       อันตรายต่อสุขภาพ   

มติที่ประชุม  มีมติรับร่างข้อบัญญัติฯ องค์ประชุม 31 เสียง 
- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ สําหรับข้อบัญญัติฉบับนี้มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอพิจารณาสามวาระรวด 
เดียวหรือไม่หากไม่มีดังนั้นข้อบัญญัติฉบับนี้จึงต้องพิจารณาเป็นสามวาระตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ. ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ. ศ. 2554) ข้อ 45 วรรคหนึ่งโดยวาระที่ 2 การแปรญัตติวาระนี้ถ้าผู้บริหารหรือสมาชิก
สภาฯท่านใดมีความเห็นจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ อบต. คลองม่วง เรื่อง ควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ. ศ....... ก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือและในการพิจารณา
วาระท่ี 2 นี้ให้เสนอคําแปรญัตติไดต้ามวันและเวลาราชการ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมเพ่ิมเติมเพ่ือเลือกคณะกรรมการแปรญัตติโดย
มีสมาชิกสภาฯ รับรอง จํานวน 2 ท่านครับ 

นายสุชาติ ญาติจันอัด เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุชาติ ญาติจันอัด รองประธานสภาฯ ขอเสนอระเบียบวาระ
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ และเสนอให้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติทั้งหมด 
จํานวน 5 ท่าน 
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นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีก็ตามที่นายสุชาติ ญาติจันอัด เสนอ คือ เลือก
คณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 5 ท่าน ขอเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้เลยครับ 

 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
นายไพบูลย์ เอกสุวรรณกุล เสนอนายประจักษ์ ปลื้มศรี 
 ผู้รับรอง นายธิวา สาระวงษ์ และนายสายัน วัยเจริญ 
นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียวถือว่า นายประจักษ์ ปลื้มศรี  

ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 

นายประจักษ์ ปลื้มศรี เสนอนายธิวา สาระวงษ ์
   ผู้รับรอง นายแดง คุ้มตาเนิน และนายทองสุข อินทร์จําลอง 
นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียวถือว่า นายธิวา สาระวงษ์  

ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 

นายสามารถ อารีเอื้อ เสนอนายสมหมาย ผลธุสะ 
   ผู้รับรอง นายประจักษ์ ปลื้มศรี และนายสมนึก รัตนพันธ์ 
นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียวถือว่า นายสมหมาย ผลธุสะ  

ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 

นายธิวา สาระวงษ์ เสนอนายวิชัช ศรีศิริ 
   ผู้รับรอง นายประสิทธิ พิริ และนายพงษ์เพ็ชร์ เรืองศรี 
นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียวถือว่า นายวิชัช ศรีศิริ 

ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 
 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 

นายพงษ์เพ็ชร์ เรืองศรี เสนอนายบุญเชิด วงพุมมา 
   ผู้รับรอง นายอุดร คัณธทรัพย์ และนายวิชัช ศรีศิริ 
นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียวถือว่า นายบุญเชิด วงพุมมา 

ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 
นายปวริศ บุดสาเดช คณะกรรมการแปรญัตติ 5 ท่านประกอบด้วย 
เลขฯสภาฯ   1. นายประจักษ์ ปลื้มศรี 
    2. นายธิวา สาระวงษ์ 
    3. นายสมหมาย ผลธุสะ 
    4. นายวิชัช ศรีศิริ 
    5. นายบุญเชิด วงพุมมา 

และหลังจากเลิกประชุมนี้แล้ว ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน ประชุมเพ่ือเลือกประธานฯ
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายประทีป เรืองเกษม 3.3 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง การควบคุมตลาด 
นายก อบต.คลองม่วง  เนื่องจากข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงเรื่องตลาดเอกชน พ. ศ. ๒๕๔๕ ได้

บังคับใช้มาจนถึงปัจจุบันและบัดนี้ไม่เหมาะสมกับสภาพและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นการเห็น
ควรในการพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือควบคุมตลาดให้ครอบคลุมซึ่งได้กําหนดหลักเกณฑ์ 
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วิธีการเงื่อนไขต่างๆตลอดจนค่าธรรมเนียมไว้ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบันและเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและกํากับให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ปลอดภัยต่ออนามัยของประชาชน 

ในการนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การควบคุมกิจการ
ตลาดในพ้ืนที่ตําบลคลองม่วงเป็นไปตามกฎหมายและเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันควร
ปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงเรื่องตลาดเอกชน พ. ศ.2545 ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบันรายละเอียดมีอยู่ในเอกสารที่ทางเลขาฯสภาฯได้มอบให้ท่านแล้ว 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติรับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมตลาด    
มติที่ประชุม  มีมติรับร่างข้อบัญญัติฯ องค์ประชุม 31 เสียง 

- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ สําหรับข้อบัญญัติฉบับนี้มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอพิจารณาสามวาระรวด 
เดียวหรือไม่หากไม่มีดังนั้นข้อบัญญัติฉบับนี้จึงต้องพิจารณาเป็นสามวาระตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ. ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ. ศ. 2554) ข้อ 45 วรรคหนึ่งโดยวาระที่ 2 การแปรญัตติวาระนี้ถ้าผู้บริหารหรือสมาชิก
สภาฯท่านใดมีความเห็นจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ  อบต. คลองม่วง เรื่อง การควบคุม
ตลาด พ. ศ.2545 ก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือและในการพิจารณาวาระที่ 2 นี้ให้
เสนอคําแปรญัตติได้ตามวันและเวลาราชการ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมเพ่ิมเติมเพ่ือเลือกคณะกรรมการแปรญัตติโดย
มีสมาชิกสภาฯ รับรอง จํานวน 2 ท่านครับ 

นายอุดร คัณธทรัพย์ เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายอุดร คัณธทรัพย์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่20 ขอ
เสนอระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ และเสนอให้มีการเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติทั้งหมด จํานวน 3 ท่าน 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีก็ตามที่ นายอุดร คัณธทรัพย์  เสนอ คือ เลือก
คณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 3 ท่าน ขอเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้เลยครับ 

 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
นายอุดร คัณธทรัพย์  เสนอนายเชิดชัย โล้กูลประกิจ 
 ผู้รับรอง นายประจักษ์ รักสกูล และนายบุญเชิด วงพุมมา 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียวถือว่า นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ 
ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 

 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
นายสมหมาย ผลธุสะ เสนอนายสมนึก รัตนพันธ์ 
   ผู้รับรอง นายแดง คุ้มตาเนิน และนายประจักษ์ รักสกูล 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียวถือว่า นายสมนึก รัตนพันธ์ 
ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 

 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
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นายบุญเชิด วงพุมมา เสนอนายสําราญ กลิ่นจันทร์ 
   ผู้รับรอง นายธิวา สาระวงษ์ และนายประสิทธิ พิริ 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียวถือว่า นายสําราญ กลิ่นจันทร์ 
ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 

นายปวริศ บุดสาเดช คณะกรรมการแปรญัตติ 3 ท่านประกอบด้วย 
เลขฯสภาฯ   1. นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ 
    2. นายสมนึก รัตนพันธ์ 
    3. นายสําราญ กลิ่นจันทร์ 

และหลังจากเลิกประชุมนี้แล้ว ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน ประชุมเพ่ือเลือกประธานฯ
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

นายประทีป เรืองเกษม 3.4 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการ 
นายก อบต.คลองม่วง ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง การ

เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในตําบลคลองม่วง พ.ศ........... 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองม่วง เรื่อง การเก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในตําบลคลองม่วงเมื่อวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ. ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง และนายอําเภอปากช่อง และหลังจากการประกาศใช้
ข้อบัญญัติดังกล่าวแล้วพบว่าไม่มีประชาชนมาขอรับบริการ เนื่องจากเห็นว่า อัตราค่าบริการเก็บ
ขนและกําจัดขยะอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่สูงประชาชนไม่สามารถจ่าย
ได้และได้ดําเนินการทบทวนแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง  เรื่อง 
การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในตําบลคลองม่วง ให้มีความสอดคล้องกับบริบท
สภาวการณ์ในปัจจุบันตลอดจนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ โดย
จัดประชุมเวทีประชาพิจารณ์กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยระดับ 
ตําบล วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง และที่
ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ รายละเอียดอยู่ในเอกสารที่เลขาฯสภาฯ
แจกให้ท่านแล้ว นั้น  

ในการนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การดําเนินการเก็บขน
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในตําบลคลองม่วงเป็นไปตามกฎหมายและเหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบันควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 
เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในตําบลคลองม่วง พ. ศ. ๒๕๐๒ ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบันรายละเอียดอยู่ในเอกสารที่เลขาฯสภาฯแจกให้ท่าน 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติรับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้ 
มติที่ประชุม บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง 

การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในตําบลคลองม่วง พ.ศ. .......... 
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- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ สําหรับข้อบัญญัติฉบับนี้มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอพิจารณาสามวาระรวด 
เดียวหรือไม่หากไม่มีดังนั้นข้อบัญญัติฉบับนี้จึงต้องพิจารณาเป็นสามวาระตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ. ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ. ศ. 2554) ข้อ 45 วรรคหนึ่งโดยวาระที่ 2 การแปรญัตติวาระนี้ถ้าผู้บริหารหรือสมาชิก
สภาฯท่านใดมีความเห็นจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ  อบต. คลองม่วง เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามข้อบัญญัติ  องค์การบริหารส่วนตําบลคลอง
ม่วง เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในตําบลคลองม่วง พ.ศ. ..........ก็ให้เสนอคํา
แปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ และในการพิจารณาวาระที่ 2 นี้ให้เสนอคําแปรญัตติได้ตามวันและ
เวลาราชการ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมเพ่ิมเติมเพ่ือเลือกคณะกรรมการแปรญัตติโดย
มีสมาชิกสภาฯ รับรอง จํานวน 2 ท่านครับ 

นายอุดร คัณธทรัพย์ เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายอุดร คัณธทรัพย์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่20 ขอ
เสนอระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ และเสนอให้มีการเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติทั้งหมด จํานวน 3 ท่าน 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีก็ตามที่ นายอุดร คัณธทรัพย์  เสนอ คือ เลือก
คณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 3 ท่าน ขอเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้เลยครับ 

 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
นายประจักษ์ รักสกูล เสนอนายแดง คุ้มตาเนิน 
 ผู้รับรอง นางชลธนธร บุญโสม และนายบุญเชิด วงพุมมา 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียวถือว่า นายแดง คุ้มตาเนิน 
ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 

 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
นางหทัยรัตน์ พูนสวัสดิ ์ เสนอนายวินัย ปิ่นเย็น 
   ผู้รับรอง นายอุดร คัณธทรัพย์ และนายไพบูลย์ เอกสุวรรณกุล 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียวถือว่า นายวินัย ปิ่นเย็น 
ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 

 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
นายบสามารถ อารีเอื้อ เสนอนายทองสุข อินทร์จําลอง 
   ผู้รับรอง นายบุญเกื้อ ช่วยสระน้อย และนายสุทัศน์ ง้าวกลาง 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียวถือว่า นายทองสุข อินทร์จําลอง 
ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 

นายปวริศ บุดสาเดช คณะกรรมการแปรญัตติ 3 ท่านประกอบด้วย 
เลขฯสภาฯ   1. นายแดง คุ้มตาเนิน 
    2. นายวินัย ปิ่นเย็น 
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    3. นายทองสุข อินทร์จําลอง 

และหลังจากเลิกประชุมนี้แล้ว ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน ประชุมเพ่ือเลือกประธานฯ
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายประทีป เรืองเกษม 3.5 การขออนุญาตเข้าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านหนองหิน 
นายก อบต.คลองม่วง (โดยใช้งบประมาณส่วนตัว) 

ตามอ้างถึง นายสมศักดิ ์จันทร์อินทร์ มีความประสงค์จะขอดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดความกว้าง 5 เมตรยาว ๒๓๐ เมตรหนา ๐. ๑๕ เมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองม่วง) ซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองม่วง เนื่องจากสภาพปัจจุบันเป็นถนนลูกรังมีความยากลําบากในการสัญจร 
เข้า-ออก ของประชาชนในบริเวณถนนสายนี้ นายสมศักดิ์ จันทร์อินทร์ จึงมีความประสงค์ที่จะใช้
งบประมาณส่วนตัวก่อสร้างถนนสายดังกล่าว เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างสูงกับประชาชนในพื้นท่ี 

ข้อเท็จจริง นายสมศักดิ์ จันทร์อินทร์ ขอดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 
5 เมตรยาว ๒๓๐ เมตรหนา ๐. ๑๕ เมตร ให้เป็นตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตําบล
คลองม่วง ซึ่งถนนแห่งนี้เป็นถนนสาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล
คลองม่วง มีสภาพเป็นถนนลูกรังการสัญจร เข้า-ออก มีความยากลําบาก จึงประสงค์ที่จะใช้
งบประมาณส่วนตัวก่อสร้างถนนเป็นความตั้งใจที่จะทํา เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ตนเองและ
ประชาชนในพื้นท่ี 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติ เรื่อง การขออนุญาตเข้าดําเนินการก่อสร้างถนน  
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านหนองหิน 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ องค์ประชุม 31 เสียง 
- เห็นชอบ 31 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- เสียง 
- งดออกเสียง –ไม่มี- เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องอ่ืนๆ 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ มีสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการจะอภิปรายหรือมีข้อราชการเพ่ิมเติม 
     ประธานสภาฯ         หรือไม่เชิญเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม ไม่มี 

นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ ตามท่ีสภาฯ ได้พิจารณาในระเบียบวาระครบทุกประการแล้วสําหรับการประชุมสภาฯ 
     ประธานสภาฯ      สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4  ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 ในวันนี้ขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่านในโอกาสนี้ขอปิดประชุม                
ปิดประชุมเวลา            ๑1.50 น. 

                                                (ลงชื่อ)                                   ผู้จดรายงานการประชุม      
                                                            (นายปวริศ    บุดสาเดช)                                           
                                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 

 



-19- 

            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖2  เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยถือปฏิบัติตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ ๓๓  เมื่อวันที่   25   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖2  และ
รับรองว่าข้อความถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 

  (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 สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖2 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๔   

                             (ลงชื่อ)                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                         (นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ)  
                                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
 

     

 

 

 
 
 


