
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖2 

วันพุธที่   3   เมษายน  พ.ศ.2562  เวลา  09.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายสมพร    สําเนียง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 1 นายสมพร    สําเนียง 
๒. นายสมเดช      เจริญสุข สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 2 นายสมเดช      เจริญสุข 
3. นายพยุง     แก่งหนอก สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 2 นายพยุง     แก่งหนอก 
๔. นายสนม   เพิดขุนทด สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 3 นายสนม  เพิดขุนทด 

๕. 
นายสุชาติ   ญาติจันอัด 

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

๖. 
นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ 

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

๗. นายเล็ก   ยิ่งนอก สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 5  นายเล็ก   ยิ่งนอก 
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. นายพสิษฐ์พล   พลสินธุ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 7 นายพสิษฐ์พล   พลสินธุ์ 
13. นายวิชัช   ศรีศิร ิ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 8 นายวิชัช   ศรีศิร ิ
14. นายสมพร    เลิศสุวรรณกุล สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 8 นายสมพร    เลิศสุวรรณกุล 
15. นายบุญเชิด   วงพุมมา สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 9 นายบุญเชิด   วงพุมมา 
16. นางชลธนธร    บุญโสม สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 10 นางชลธนธร    บุญโสม 
17. นางชโลม   ชมโคกสูง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 11 นางชโลม   ชมโคกสูง 
18. นายสมนึก     รัตนพันธ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 11 นายสมนึก     รัตนพันธ์ 
19. นายสายัน   วัยเจริญ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 12 นายสายัน   วัยเจริญ 
20. นายเหมือน   ขอห้อมกลาง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 13 นายเหมือน   ขอห้อมกลาง 
21. นายบุญเกื้อ     ช่วยสระน้อย สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 13 นายบุญเกื้อ     ช่วยสระน้อย 
22. นายสมาน   คงขุนทด สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 14 นายสมาน   คงขุนทด 
23. นายสามารถ   อารีเอ้ือ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 14 นายสามารถ   อารีเอ้ือ 
24. นายสมหมาย   ผลธุสะ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 15 นายสมหมาย   ผลธุสะ 
25. นายไพบูลย์    เอกสุวรรณกุล สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 16 นายไพบูลย์    เอกสุวรรณกุล 

/ ผู้มาประชุม … 
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ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
26. นายธิวา    สาระวงษ ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 17 นายธิวา    สาระวงษ ์
๒7. นายสําราญ    กลิ่นจันทร์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 18 นายสําราญ    กลิ่นจันทร์ 
28. นายพงษ์เพ็ชร์ เรืองศรี สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 19 นายพงษ์เพ็ชร์ เรืองศรี 
29. นายแดง   คุม้ตาเนิน สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 19 นายแดง   คุม้ตาเนิน 
30. นายประจักร์    รักสกูล สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 20 นายประจักร์    รักสกูล 
31. นายอุดร     คัณธทรัพย์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 20 นายอุดร     คัณธทรัพย์ 
32. นายวินัย    ปิ่นเย็น สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 21 นายวินัย    ปิ่นเย็น 
33. นายปวริศ     บุดสาเดช เลขานุการสภาฯ อบต.คลองม่วง นายปวริศ     บุดสาเดช 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายประทีป     เรืองเกษม นายก อบต.คลองม่วง นายประทีป     เรืองเกษม 
๒. นายประเสริฐ    สาระวงษ์ รองนายก อบต.คลองม่วง นายประเสริฐ    สาระวงษ์ 
๓. นายสามารถ    มีฤกิจ รองนายก อบต.คลองม่วง นายสามารถ    มีฤกิจ 
๔. นายเหลี้ยม   นันโท เลขานุการ อบต.คลองม่วง นายเหลี้ยม   นันโท 
5. นางสาววันนา     บัวเย็น หัวหน้าสํานักปลัด นางสาววันนา     บัวเย็น 
6. นางสาวสุปรีญา   ชาติประสงค์ ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ นางสาวสุปรีญา   ชาติประสงค์ 
7. ส.ท.ชาญรบ  ตุ้มสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ ส.ท.ชาญรบ  ตุ้มสูงเนิน 

8. 
นางสาวเบญญาปิยนันท์    
                       อธิชโฆษิตนนท์ 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
นางสาวเบญญาปิยนันท์    
                        อธิชโฆษิตนนท์ 

9. นายสมศักดิ์    นุ้ยแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 นายสมศักดิ์    นุ้ยแก้ว 
 
ผู้ลาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นางสาวติ๋ม     ตันมณีกูล สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 9 ลากิจ 

ผู้ขาดประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายประสิทธิ   พิริ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 1 - 
2. นางสาวรัศมี   ปาทองหลาง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 15 - 
3. นางหทัยรัตน์   พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 17 - 

ผู้มาประชุม             33     คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม         9     คน                                                                        
ผู้ลาประชุม               1     คน  
ผู้ขาดประชุม             3     คน          

                                             / เปิดประชุมเวลา ... 
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เปิดประชุมเวลา เวลา  09.๐๐ น. 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑           เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  เรื่องท่ี 1 ตามท่ีสภา อบต.คลองม่วงในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1       
    ประธานสภาฯ     ประจําปี พ.ศ.๒๕๖1  เมื่อวันที่  10  เมษายน  ๒๕๖1  มีมติกําหนดสมัยประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบลคลองม่วง สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖1 และกําหนดวันเริ่มประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 จึงประกาศเรียก
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562 โดยเริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่  1  
เมษายน พ.ศ.2562  เป็นต้นไป  มีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน  ๑๕  วัน นั้น 

                      ในการดังกล่าวเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๖ ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔          
จึงนัดประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัย
สามัญสมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 ในวันพุธที่   3   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖2  เวลา 09.๐๐  น.                    
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง (การแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการสีกากี) 

 การประชุมสภาฯ ครั้งนี้ สมาชิกสภาฯ ลาประชุม (ลากิจ) จํานวน   1   ท่าน 
                           1. นางสาวติ๋ม     ตันมณีกูล สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 9 ลากิจ 

 การประชุมสภาฯ ครั้งนี้ สมาชิกสภาฯ ขาดประชุม จํานวน   3   ท่าน 
                           1. นายประสิทธิ   พิริ   สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 1 
  2. นางสาวรัศมี   ปาทองหลาง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 15 
  3. นางหทัยรัตน์   พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 17 
 เรื่องท่ี 2 แนะนําพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  2  ท่าน 
 1. นางสาววันนา     บัวเย็น  มาดํารงตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด 
 2. นางสาวสุปรีญา   ชาติประสงค์   มาดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 

มติที่ประชุม                    ที่ประชุมรับทราบ       

ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ในครั้งที่ผ่านมา  
  2.1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2562  
   เมื่อวันที่  28  มกราคม พ.ศ.2562 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  สภาฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2562 
     ประธานสภาฯ         เมื่อวันที่  28  มกราคม พ.ศ.2562 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ  

แล้ว  โดยส่งพร้อมประกาศเรียกประชุมและหนังสือนัดประชุมตามระเบียบข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น ข้อ 33  เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ได้มีโอกาสตรวจดูก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน 
ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดในสาระสําคัญอีกครั้งหนึ่งว่าต้องการแก้ไข
ถ้อยคําหรือประเด็นใดหรือไม่อย่างไรถ้าไม่มีจะขอมติในที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้คงเดิมโดยไม่มี
การแก้ไขในรายงานการประชุมสภาฯ ในครั้งที่ผ่านมายกมือ  

  / มติที่ประชุม ... 



-4- 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง สมัยวิสามัญ       
  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่  28  มกราคม พ.ศ.2562  เป็นเอกฉันท ์ 
                                องค์ประชุม  32    เสียง  

- เห็นชอบ   31   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง      

ระเบียบวาระท่ี 3          เรื่องท่ีเสนอใหม่/เพื่อพิจารณา 
3.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7   

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงแถลงต่อที่ประชุมสภาฯ 
     ประธานสภาฯ     

นายประทีป   เรืองเกษม   เรียนสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดทุกท่าน     
นายก อบต.คลองม่วง       บันทึกหลักการและเหตุผล 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 7    
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

หลักการ 

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีหน้าที่ อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน หรือรับจดแจ้ง ปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่  4  เมษายน 2560 ข้อที่ 17 และแนวทาง
ปฏิบัติในการยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชน) และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card Reader) อาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 10 ให้เพ่ิมเติมความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 
และข้อ 22/2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 “ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ด้วย                              
   เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
“ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ให้เป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว    ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

/ ข้อ 24 ใหผูบริหารทองถิ่น... 
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ข้อ 24  ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติรวมทั้งแจ ง    
สภาทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ประกาศใชและปด ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่  19  ตุลาคม 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 “ข้อ 5 การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ  งานพระราชพิธี  รัฐ พิธี  นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
คํ าสั่ งหั วหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ  ที่  21/2560 ลงวั นที่   4   เมษายน                
2560 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อที่ 17   
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 21 ข้อ 58 

เหตุผล 
เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงมีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนํานโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไป
ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ห้วงระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  และแผนพัฒนาภาค 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 จึงได้
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1– ๒๕๖4) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถ
ตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในตําบลคลองม่วงต่อไป     

(แบบ ผ.07) 
บัญชีสรุปครุภัณฑ์ ของ (แบบ ผ.08) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 7   
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ส านักปลัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 6   
การพัฒนาด้านการบริหารราชการ 
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card Reader) จํานวน 5 เครื่อง  
วัตถุประสงค์  เพ่ือบริการสาธารณะในการอนุมัติ อนุญาต  ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน หรือรับ
จดแจ้ง ฯลฯ จากอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 

 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card    
 Reader) จํานวน  5  เครื่องๆ ละ 700 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 3,500 บาท 

 
/ กองคลัง ... 
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กองคลัง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 6   
การพัฒนาด้านการบริหารราชการ 
6.2 แผนงานบริหารทั่วไป (งานคลัง) 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card Reader) จํานวน  3  เครื่อง  
วัตถุประสงค์  เพ่ือบริการสาธารณะในการอนุมัติ อนุญาต  ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน หรือรับ
จดแจ้ง ฯลฯ จากอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 

 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card    
 Reader) จํานวน  3  เครื่องๆ ละ 700 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ  2,100  บาท 
กองสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 6   
การพัฒนาด้านการบริหารราชการ 
6.3 แผนงานสาธารณสุข 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card Reader) จํานวน  2  เครื่อง  
วัตถุประสงค์  เพ่ือบริการสาธารณะในการอนุมัติ อนุญาต  ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน หรือรับ
จดแจ้ง ฯลฯ จากอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 

 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card    
 Reader) จํานวน  2  เครื่องๆ ละ 700 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 1,400 บาท 
กองการศึกษาฯ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 6   
การพัฒนาด้านการบริหารราชการ 
6.4 แผนงานการศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card Reader) จํานวน  3  เครื่อง  
วัตถุประสงค์  เพ่ือบริการสาธารณะในการอนุมัติ อนุญาต  ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน หรือรับ
จดแจ้ง ฯลฯ จากอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 

 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card    
 Reader) จํานวน  3  เครื่องๆ ละ 700 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ  2,100  บาท 
กองช่าง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 6   
การพัฒนาด้านการบริหารราชการ 
 

 
/ 6.5 แผนงานเคหะและชุมชน ... 
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6.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card Reader) จํานวน  3  เครื่อง  
วัตถุประสงค์  เพ่ือบริการสาธารณะในการอนุมัติ อนุญาต  ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน หรือรับ
จดแจ้ง ฯลฯ จากอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 

 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card    
 Reader) จํานวน  3  เครื่องๆ ละ 700 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ  2,100  บาท 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยในรายละเอียดสาระสําคัญร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
   ประธานสภาฯ   (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7  หรือไมเ่ชิญ 

นายสุชาติ   ญาติจันอัด  ตามทีน่ายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงได้แถลงต่อสภาฯ กรณีการเพ่ิมเติมแผนนั้น   
รองประธานสภาฯ   จากการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ในครั้งนี้มิได้ปรากฏโครงการหมู่บ้านเพื่อบรรจุในแผนพัฒนา      
    ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงต่อที่      
     ประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติ 

   สิบโทชาญรบ  ตุ้มสูงเนิน    เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ทุกท่านตามท่ีท่านสมาชิกสภามีข้อสงสัย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขออนุญาตชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้.- 
 ประเด็นแรก การร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7                       

 สืบเนื่องมาจากกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้จังหวัดแจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน หรือรับจดแจ้ง 
ปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่  4  เมษายน 2560 
ข้อที่ 17 และแนวทางปฏิบัติในการยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตร
ประชาชน) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) งานแผนและงบประมาณจึงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 7 โดยอาศัยอํานาจของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 10 ให้เพ่ิมเติม
ความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 “ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น สําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว    
ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

 ประเด็นที่สอง ตามท่ีหมู่บ้านได้ดําเนินการส่งโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-    
 2564) กรณีประสงค์เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้องมี
แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมนี้เลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการ 

                     / จัดทําแผนพัฒนา  ... 
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จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงจะได้ดําเนินการรวบรวมโครงการต่างๆ ที่
ประสงค์เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเพ่ือจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ.ศ.2561-2564) เสนอคณะกรรมการพัฒนาฯ ในครั้งต่อไป โดยขอให้ส่งโครงการภายในวันที่  
11  เมษายน พ.ศ.2562 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยในรายละเอียดสาระสําคัญร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
   ประธานสภาฯ   (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7  หรือไมถ่้าไม่มีจะขอมติในที่ประชุมท่านใดเห็นชอบกับร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7 เชิญยกมือ   

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7 เป็นเอกฉันท ์ 
                                องค์ประชุม  32    เสียง  

- เห็นชอบ   31   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง      

ระเบียบวาระท่ี 3        เรื่องท่ีเสนอใหม่/เพื่อพิจารณา 
3.2 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงแถลงต่อที่ประชุมสภาฯ 
     ประธานสภาฯ     

นายประทีป   เรืองเกษม   เรียนสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดทุกท่าน     
 นายก อบต.คลองม่วง      บันทึกหลักการและเหตุผล 

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
หลักการ 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ                 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

เหตุผล 
ตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เนื่องจากงบประมาณ
รายจ่ายที่กําหนดให้ (สํานัก/กอง) รายการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  นั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติราชการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบท โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชนจะได้รับเป็นสําคัญงานแผนและงบประมาณ สํานักปลัด ได้ดําเนินการรวบรวมโครงการ/
กิจกรรม  

 

/ ของ (สํานัก/กอง) … 
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ของ (สํานัก/กอง) ที่มีเหตุผลและความจําเป็นประสงค์ขอโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 และแก้ไขรายละเอียดการเขียนคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบลคลอง
ม่วง ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24  มกราคม 2561 
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงพิจารณาตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 

     แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  
    ส านักปลัด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     
รายการเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จํานวน  1  เครื่อง  งบประมาณตั้งไว้  9,500  บาท   

  ข้อความเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จํานวน 1 เครื่อง เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 
1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                             
ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้า 9 ข้อ 3      

 ข้อความใหม่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
4. พร้อมใบมีด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) หน้า 9 ข้อ 3 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยในรายละเอียดสาระสําคัญการโอนและแก้ไข  
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวรายการเครื่องตัดหญ้าแบบ

ข้อแข็ง  จํานวน  1  เครื่อง  งบประมาณตั้งไว้  9,500  บาท  หรือไม่ถ้าไม่มีจะขอมติในที่ประชุม
เชิญยกมือ   

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบการโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้านงาน  
ครัวรายการเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จํานวน  1  เครื่อง  งบประมาณตั้งไว้  9,500  บาท  
เป็นเอกฉันท์  

                                องค์ประชุม  32    เสียง  
- เห็นชอบ   31   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง      

นายประทีป   เรืองเกษม การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 
นายก อบต.คลองม่วง   ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ งาน

บ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จํานวน  1  เครื่อง งบประมาณตั้งไว้  
13,000  บาท                                                                         / ค าชี้แจง ... 
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คําชี้แจงงบประมาณ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จํานวน  1  เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 
3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว 
4. รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า  20  นิ้ว 
5. ความจุถังน้ํามันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) หน้า 9 ข้อ 3 

   โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
รายการเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น  งบประมาณอนุมัติ  13,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ     
13,0๐๐ บาท  จ านวนเงินที่โอนในครั้งนี้  13,0๐๐ บาท ( - ) 

   โอนเพิ่ม 
เพ่ือโอนเพ่ิมไปตั้งจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน ตั้งไว้    -    บาท งบประมาณ
คงเหลือ     -    บาท  จํานวนเงินที่โอนในครั้งนี้  13,0๐๐ บาท ( + ) งบประมาณหลังโอน  
13,000 บาท 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยในรายละเอียดสาระสําคัญการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประธานสภาฯ   หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จํานวน  1  

เครื่อง งบประมาณตั้งไว้  13,000  บาท หรือไมเ่ชิญถ้าไม่มีจะขอมติ ในที่ประชุมเชิญยกมือ   

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     
 รายการเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จํานวน  1  เครื่อง งบประมาณตั้งไว้  13,000  บาท   
เป็นเอกฉันท์  

                                องค์ประชุม  32    เสียง  
- เห็นชอบ   31   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง    

นายประทีป   เรืองเกษม การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 
 นายก อบต.คลองม่วง ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์   

 คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)        
จํานวน  3  เครื่อง  งบประมาณตั้งไว้  2,100  บาท 
คําชี้แจงงบประมาณ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)                    
จํานวน  3  เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

/ - สามารถอ่านและเขียน … 
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- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816 ได้    
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz  
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้  
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 
Volts และ  1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  
2558 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 
2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0810.7/ว 0879  ลงวันที่  7 กุมภาพันธ์ 
2562 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7 หน้า 6 

    โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ                           
๑,0๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 763,2๐๐ บาท  จ านวนเงินที่โอนในครั้งนี้  2,1๐๐ 
บาท ( - ) 

   โอนเพิ่ม 
เพ่ือโอนเพ่ิมไปตั้งจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)       
ตั้งไว้    -    บาท งบประมาณคงเหลือ     -    บาท  จํานวนเงินที่โอนในครั้งนี้  2,1๐๐ บาท ( + ) 
งบประมาณหลังโอน  2,100 บาท 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยในรายละเอียดสาระสําคัญการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประธานสภาฯ    หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์       

(Smart Card Reader) จํานวน  3  เครื่อง  งบประมาณตั้งไว้  2,100  บาท หรือไม่ถ้าไม่มีจะขอ
มติ ในที่ประชุมเชิญยกมือ   

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ    
  อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน  3  เครื่อง    
 งบประมาณตั้งไว้  2,100  บาท เป็นเอกฉันท ์ 
                                องค์ประชุม  32    เสียง  

- เห็นชอบ   31   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง    

ระเบียบวาระท่ี 3        เรื่องท่ีเสนอใหม่/เพื่อพิจารณา 
3.3 กําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง  
สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 และกําหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
คลองม่วง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖3                           / นายเชิดชัย ... 
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นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ   เชิญสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงเป็นผู้กําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจํา 
     ประธานสภาฯ     ปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน กับให้กําหนดวันเริ่ม 

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดกี่วัน เชิญสมาชิกสภาฯ       
เป็นผู้เสนอ  

นางชโลม   ชมโคกสูง    เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร อบต.คลองม่วง 
    ส.อบต. หมู่ 11     ดิฉันนางชโลม   ชมโคกสูง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 11 อาศัยอํานาจตามความใน             

ข้อ 11 (3) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
คลองม่วง สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 และกําหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
คลองม่วง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖3 ดังนี้.- 

   ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 
 - ส มั ย ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ  ส มั ย ที่  ๒   เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต่ วั น ที่   ๑ 4   มิ ถุ น า ย น  พ . ศ . ๒ ๕ ๖ 2                                     
เป็นต้นไปมีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน   15  วัน 
      - ส มั ย ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ  ส มั ย ที่  ๓   เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต่ วั น ที่  ๑ 2   สิ ง ห า ค ม  พ . ศ . ๒ ๕ ๖ 2                              
เป็นต้นไปมีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน   15  วัน 
      - ส มั ย ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ  ส มั ย ที่  ๔   เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต่ วั น ที่   ๑ 2   ธั น ว า ค ม  พ . ศ . ๒ ๕ ๖ 2                                   
เป็นต้นไปมีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน   15  วัน 

                ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  เ ริ่ มตั้ งแต่วันที่   ๑4  กุมภาพันธ์  พ.ศ .๒๕๖3                                              
เป็นต้นไปมีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน   15  วัน 

หลักการและเหตุผล  เพ่ือให้การกําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง สมัยสามัญ  
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 และกําหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง สมัยสามัญ  สมัย
แรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖3 สอดคล้องกับกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  และการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ   ตามท่ีนางชโลม   ชมโคกสูง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 11 ขอเสนอกําหนด 
      ประธานสภาฯ      สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 และกําหนด  
                            วันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖3          
  มีสมาชิกสภาฯท่านใดกําหนดเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ขอผู้รับรองสองท่าน 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ   ผู้รับรองสองท่าน 1. นายประจักษ์   ปลื้มศรี สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 7  
      ประธานสภาฯ             2. นายเล็ก   ยิ่งนอก   สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 5  

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ   ขอมติในท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
ประธานสภาฯ   คลองม่วง สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 และกําหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วน

ตําบลคลองม่วง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖3    
    ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 

 - ส มั ย ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ  ส มั ย ที่  ๒   เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต่ วั น ที่   ๑ 4   มิ ถุ น า ย น  พ . ศ . ๒ ๕ ๖ 2                                     
เป็นต้นไปมีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน   15  วัน 
      - ส มั ย ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ  ส มั ย ที่  ๓   เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต่ วั น ที่  ๑ 2   สิ ง ห า ค ม  พ . ศ . ๒ ๕ ๖ 2                              
เป็นต้นไปมีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน   15  วัน 

     / - สมัยประชุม  … 
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      - ส มั ย ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ  ส มั ย ที่  ๔   เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต่ วั น ที่   ๑ 2   ธั น ว า ค ม  พ . ศ . ๒ ๕ ๖ 2                                   
เป็นต้นไปมีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน   15  วัน 

                 ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  เ ริ่ มตั้ งแต่วันที่   ๑4  กุมภาพันธ์  พ.ศ .๒๕๖2                                              
เป็นต้นไปมีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน   15  วัน 

 มติที่ประชุม          มีมตเิห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง สมัยสามัญ  ประจําปี    
                           พ.ศ.๒๕๖2 และกําหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง สมัยสามัญ  สมัยแรก    
  ประจําปี พ.ศ.๒๕๖3 เป็นเอกฉันท ์ 
                                องค์ประชุม  32    เสียง  

- เห็นชอบ   31   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง    

ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องอ่ืนๆ 
 4.1 ขอแสดงความคิดเห็นกรณีการก่อสร้างทางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ แผนที่หมายเลข 2/16 ตาม พ.ร.ฎ.  

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ ในระเบียบวาระนี้ได้ปรึกษาหารือกับเลขานุการสภาฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  
     ประธานสภาฯ เรื่องกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ประกาศคําสั่งหนังสือสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับ 

กิจการสภาต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้.- 
  ตามท่ีนายพลพจน์   พลเจริญเกียรติ และนายสันติ    เกิดลาภ ประธานชุมชนเทพสถิตยื่นเรื่อง

ขอชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงกรณีขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย เพ่ิมช่อง
ลอดหรืออุโมงค์และช่องทางเดินรถเป็น 3 ช่องทางไป 1 ช่องทาง กลับ 2 ช่องทาง และขอเพ่ิม
เส้นทางรถจักรยานยนต์และคนเดินสัญจรโดยเป็นสะพานต่างระดับข้ามทางรถไฟ 1 เส้นทาง แยก
จากกันตามแผนที่ท้าย พ.ร.ฎ.หมายเลข 2/61 เส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะ
เบา – ชุมทางจิระ และขอให้สภาฯ บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ และลงมติให้ความเห็นเพื่อนํา
ข้อมูลเสนอไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับกิจการสภา 

นายปวริศ    บุดสาเดช    ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
  เลขานุการสภาฯ   (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 46  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 ( 1 ) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร    
  กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล  
 ( 2 ) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ร่างข้อบัญญัติ   
 งบประมาณรายจ่ายประจําปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

( 3 ) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้เป็นไปตามกฏหมาย นโยบาย  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
ในการดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอให้สภาฯลงมติกรณีการก่อสร้างทางคู่ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ แผนที่หมายเลข 2/16 ตาม พ.ร.ฎ. มิได้อยู่ภายใต้
อํานาจหน้าที่ของกฎหมายข้อบังคับของกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงแต่อย่างใด
จึงขอนําเรียนให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบโดยไม่มีการลงความเห็นหรือลงมติ 

/ มติที่ประชุม … 
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มติที่ประชุม                    รับทราบ      

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ตามท่ีสภาฯ ได้พิจารณาในระเบียบวาระครบทุกประการแล้วสําหรับการประชุมสภาฯ 
     ประธานสภาฯ      สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 ในวันนี้ขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม    

ทุกท่านในโอกาสนี้ขอปิดประชุม  
               
ปิดประชุมเวลา  12.05 น. 

                                                (ลงชื่อ)                                   ผู้จดรายงานการประชุม      
                                                            (นายปวริศ    บุดสาเดช)                                           
                                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 

                   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2  เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยถือปฏิบัติตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ ๓๓  เมื่อวันที่   22   เดือน  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖2  
และรับรองว่าข้อความถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 

  (ลงชื่อ)                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายประจักร์    รักสกูล ) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
  (ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายสายัน      วัยเจริญ ) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

  (ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายธิวา    สาระวงษ์ ) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
  (ลงชื่อ)                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายประจักษ์     ปลื้มศรี ) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

  (ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางหทัยรัตน์    พูลสวัสดิ์) 

เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ          

                             (ลงชื่อ)                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                         (นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ)  
                                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 


