
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖2 

วันศุกร์ที่   21   มิถุนายน 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 
๒. นายสมเดช   เจริญสุข สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 2 นายสมเดช   เจริญสุข 
๓. 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. นายสุทัศน์   ง้าวกลาง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 6 นายสุทัศน์   ง้าวกลาง 
๙. นายสนิท   ขวัญดี สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 6 นายสนิท   ขวัญดี 

๑๐. นายประจักษ์   ปลื้มศรี สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 7  นายประจักษ์   ปลื้มศรี 
๑๑. นายพสิษฐ์พล พลสินธุ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 7 นายพสิษฐ์พล พลสินธุ์ 
๑๒. นายวิชัช   ศรีศิร ิ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 8 นายวิชัช   ศรีศิร ิ
13. นายสมพร    เลิศสุวรรณกุล สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 8 นายสมพร    เลิศสุวรรณกุล 
14. นางสาวติ๋ม    ตันมณีกูล สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 9 นางสาวติ๋ม    ตันมณีกูล 
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. นายสายัน   วัยเจริญ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 12 นายสายัน   วัยเจริญ 
19. นายเหมือน   ขอห้อมกลาง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 13 นายเหมือน   ขอห้อมกลาง 
20. นายบุญเกื้อ   ช่วยสระน้อย สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 13 นายบุญเกื้อ   ช่วยสระน้อย 
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 

/ ผู้มาประชุม … 
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ผู้มาประชุม 

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

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายสมพร    สําเนียง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 1 - 
2. นายทองสุข   อินทร์จําลอง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 5 - 
3. นายสมนึก     รัตนพันธ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 11 - 
4. นายสมาน   คงขุนทด สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 14 - 
5. นางสาวรัศมี   ปาทองหลาง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 15 - 
6. นายสําราญ   กลิ่นจันทร์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 18 - 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายประทีป     เรืองเกษม นายก อบต.คลองม่วง นายประทีป     เรืองเกษม 
๒. นายสามารถ    มีฤกิจ รองนายก อบต.คลองม่วง นายสามารถ    มีฤกิจ 
๓. ส.ท.ชาญรบ  ตุ้มสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส.ท.ชาญรบ  ตุ้มสูงเนิน 
๔. นายอุปกิต    ติ่งนางรอง เจ้าพนักงานธุรการ นายอุปกิต    ติ่งนางรอง 
5. นายสมศักดิ ์  นุ้ยแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 นายสมศักดิ์   นุ้ยแก้ว 

 
ผู้มาประชุม             31     คน 
ผู้ไม่มาประชุม            6     คน      
ผู้ลาประชุม               -     คน        
ผู้เข้าร่วมประชุม         5     คน       
                                                                               
เริ่มประชุมเวลา   เวลา  09.๐๐ น. 

 นายปวริศ     บุดสาเดช    เมื่อได้เวลาตามกําหนดการประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับรายชื่อผู้มาประชุม 
      เลขานุการสภาฯ       พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ  
    ประธานสภาฯ ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.-              

ระเบียบวาระท่ี ๑           เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1       
    ประธานสภาฯ     ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2  เมื่อวันที่  3  เมษายน  ๒๕๖2  มีมติกําหนดสมัยประชุมสภาองค์การ 

    / บริหารสว่นตําบล … 
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  บริหารส่วนตําบลคลองม่วง สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 และกําหนดวันเริ่มประชุมสภา 
 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖3 จึงประกาศเรียก

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2562 โดยเริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่  14  
มิถุนายน พ.ศ.2562  เป็นต้นไป มีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน  ๑๕  วัน นั้น 

     ในการดังกล่าวเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๖ ข้อ ๒๓ และ
ข้อ ๒๔ จึงนัดประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง พร้อมด้วยเชิญคณะผู้บริหาร 
และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 ในวันนี้   

มติที่ประชุม                    ที่ประชุมรับทราบ       

ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่องที่เสนอใหม่/เพื่อพิจารณา  
  2.1 การจ่ายขาดเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง ประจําปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1  

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  สืบเนื่องมาจากการประชุมสภาฯ ในครั้งท่ีผ่านมา สภาฯ เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  
     ประธานสภาฯ         (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง ทางผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอญัตติ  

ต่อสภาอีกครั้ง ในการขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงพิจารณา
การจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1  เชิญผู้บริหารได้แถลง
ประกอบงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ให้สภาพิจารณาเป็นลําดับต่อไป 

นายประทีป   เรืองเกษม   เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในนามผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล     
นายก อบต.คลองม่วง  คลองม่วงได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562     

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง โดยได้ 
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาตําบลคลองม่วงจําแนกรายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายรวม
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  54,000,000  บาท  (-ห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน-) ดังนี้.- 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป      งบประมาณ   14,022,880   บาท 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งบประมาณ   320,000    บาท 

แผนงานการศึกษา     งบประมาณ  12,278,930   บาท 
แผนงานสาธารณสุข     งบประมาณ  2,299,440   บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์     งบประมาณ  185,000   บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน      งบประมาณ  1,650,000   บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งบประมาณ  170,000   บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งบประมาณ   660,000  บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งบประมาณ   3,785,000   บาท 
แผนงานการเกษตร     งบประมาณ   140,000   บาท 
แผนงานงบกลาง      งบประมาณ   18,488,750   บาท 
รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  54,000,000  บาท (-ห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน-) 
   

 
/ เนื่องจากปัจจุบัน … 
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เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงทําให้
การใช้จ่ายงบประมาณไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป องค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองม่วง จึงเสนอรายละเอียดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
ดําเนินงาน เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม 
ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงจึงขอชี้แจงได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ประกอบการพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนตําบล
คลองม่วง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้.- 

สถานะการคลัง    (ข้อมูลเงินสะสม  ณ  วันที่  22  พฤษภาคม 2562) 

- เงินสะสม ณ ปัจจุบัน        จํานวน  27,797,967.76 บาท 

- ลูกหนี้ค่าภาษี ต่างๆ     จํานวน   6,379.40    บาท 

- สํารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ หรืออยู่ระหว่าง
ดําเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย        จํานวน       24,800.00   บาท  

- คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน     จํานวน      27,766,788.36    บาท 

- สํารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)    จํานวน       3,500,000.00   บาท 

- สํารองเพ่ือจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ต่างๆ กรณีท่ีไม่ได้รับเงินจัดสรร (ประมาณ 3 เดือน)   

       จํานวน           3,300,000  บาท 

- เงินสะสมคงเหลือ       จํานวน    20,966,788.36   บาท 

- สํารองกรณีสาธารณภัย 10%     จํานวน      2,096,678.84   บาท 

- คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้      จ านวน  18,870,109.52   บาท 

- จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งนี้      จ านวน   10,092,500  บาท   

ประมาณการรายจ่าย 
จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1 

    องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

รายจ่าย ประมาณการ ปี 2562 

จ่ายงบประมาณ  

            เงินสะสม 10,092,500 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 10,092,500 

รวม 10,092,500 

 
 
 

/ บันทึกหลักการและเหตุผล … 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา 

 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านการเศรษฐกิจ  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,358,500 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

แผนงานเคหะและชุมชน    3,734,500   

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 10,092,500 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 
 

 
 

/ รายงานรายละเอียดโครงการ … 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

  

                                                     งาน  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  รวม  
       งบ 
งบลงทุน   

     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 6,358,500 6,358,500 
รวม 6,358,500 6,358,500 

แผนงานเคหะและชุมชน    
 

 
 

  

                                                     งาน  งานไฟฟ้าถนน  รวม  
       งบ 
งบลงทุน   

     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3,734,500   3,734,500   
รวม 3,734,500   3,734,500   



 
-6- 

รายงานรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
*********************************** 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น     10,092,500    บาท   จ่ายจากเงินสะสม  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน          รวม   6,358,500     บาท  
งบลงทุน          รวม   6,358,500   บาท 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม   6,358,500   บาท 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

   1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมาก (ช่วงสามแยกไปมอหิน
ขาว) โดยทําการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว 175 ม.หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่การ
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด  จํานวน  500,000   บาท 

   2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5   บ้านซับพลู (ช่วงสามแยกไปคุ้มเขาอีด่าง) 
โดยทําการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 – 6.00 ม. ยาว 210 ม.หนา 0.04 ม. 
หรือคิดเป็นพ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,046 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด จํานวน  500,000  บาท 

    3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6  (ช่วงบ้านโป่งวัวแดง – กลุ่มไทรงาม) โดย
ทําการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็น
พ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด จํานวน  500,000   บาท 

  4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านคลองสมบูรณ์ (ช่วงสะพาน - บ้านซับ
เศรษฐี) โดยทําการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.04 ม. 
หรือคิดเป็นพ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการขององคก์ารบริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด จํานวน   500,000   บาท 

  5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 10 บ้านหนองผักหนอก (ช่วงภูแสงทองไปเขาอีด่าง) โดยทํา
การก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00 ม. ยาว 249 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1,494 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ  รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด จํานวน   500,000   บาท 

  6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านหนองไทร (ช่วงซอยบ้าน ลุงแนบ - 
บ้านหนองหิน) โดยทําการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 
0.04 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด  จํานวน   500,000   บาท                

                                              / 7. โครงการ …  
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 7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 13 บ้านลําสะพานหิน (ช่วงวัดลําสะพานหินไปคุ้มหนองขี้เหล็ก) 
โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล  ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00 ม. ยาว 249 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่การก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด  จํานวน    500,000   บาท 

 8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 17 บ้านสันติสุข (ต่อจากวัดซับพลู) โดยทําการ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่การ
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด จํานวน   500,000   บาท 

 9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 18 บ้านหนองไทรใต้ (ต่อจากบ้านผู้ช่วยพร) โดย
ทําการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็น
พ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด จํานวน   500,000   บาท 

   10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 21 บ้านแสนสุข (สามแยกป่าซาง) โดยทําการ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00 ม. ยาว 280 ม.หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่การ
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด จํานวน   500,000   บาท 

 11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 4 บ้านคลองม่วง (ช่วงซอยโรงเรียนวันอาสา) โดยทําการ
ก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล  ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00 ม. ยาว 249 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,494 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองม่วงกําหนด  จํานวน    500,000   บาท 

 12. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 บ้านโป่งดินดํา (จากบ้านนางน้อย - บ้านนางกําไล) โดยทําการ
ซ่อมแซมอุดหลุมถนนและปูเสริมผิวยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 
0.04 ม. หรือคิดเป็นพื้นก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด จํานวน  308,000  บาท 

 13. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 16 บ้านหนองหิน (ซอยศาลเจ้าพ่อ) โดยทําการก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 ม. ยาว 240 ม. หนาเฉลี่ย 0.15  ม. หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 126 ลบ.
ม. พร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. จํานวน  4  ท่อน  พร้อมยาแนวรอยต่อท่อและบดอัดแน่น และ
ติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด   จํานวน  
375,000  บาท 

 14. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตหมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว (ซอยกลุ่มทุ่งนา) โดยทําการ      ซ่อมแซมอุด
หลุมถนนคอนกรีตและปูเสริมผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม.หนา   ยาว 140 ม. หนา 
0.04 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนก่อสร้างไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตาม
รูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด จํานวน  175,000  บาท 

 
 รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  6,358,500  บาท (หกล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 /  แผนงานเคหะและชุมชน   … 
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แผนงานเคหะและชุมชน   

ไฟฟ้าถนน             รวม   3,734,500     บาท  
งบลงทุน         รวม   3,734,500   บาท 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม   3,734,500   บาท 
     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

  1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสด (กลุ่มบ้านยายดํา) โดยทําการขุดเจาะ
บ่อบาดาลขนาด Ø ๔ นิ้ว   จํานวน ๑ บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบจม ขนาด 2 แรงม้า และให้ได้ปริมาณน้ําไม่
น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชั่วโมง (22 แกลอน/นาที) พร้อมตั้งถังแชมเปญ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาด 15 แอมป์ 1 จุด และติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตําบล
คลองม่วงกําหนด  จํานวน   500,000   บาท 

   2. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านคลองม่วง (กลุ่มบ้านครูเพชร) โดยทําการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 
Ø ๔ นิ้ว จํานวน ๑ บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบจม ขนาด 2 แรงม้า และให้ได้ปริมาณน้ําไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./
ชั่วโมง (22 แกลอน/นาที) เชื่อมต่อเข้ากับถังเก็บน้ําเดิม และติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบรายการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด  จํานวน  185,500   บาท 

  3. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านราษฏร์สามัคคี (คุ้มเขาแคบ) โดยทําการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล 
ขนาด Ø 4 นิ้ว จํานวน 1 บ่อ (ความลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตร) พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาลแบบจมน้ํา ขนาด 
3 แรงม้าและให้ได้ปริมาณน้ําไม่น้อยกว่า 5  ลบ.ม./ชั่วโมง (22 แกลลอน/นาที) เชื่อมต่อเข้ากับถังเก็บน้ําเดิมและ
ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด  จํานวน    
250,000   บาท 

  4. โครงการขยายท่อเมนท์ประปา หมู่ที่ 8 บ้านราษฏร์สามัคคี (กลุ่มวัดหนองหมาก) โดยทําการขยายเมนท์
ประปาท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5” ไม่น้อยกว่า 1,300 ม. และเชื่อมต่อเข้ามิเตอร์น้ําเดิม และติดตั้งป้าย
โ ค ร งก า ร  ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต าม รู ป แ บ บร า ยก า รข อ งอ ง ค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว น ตํ า บ ลค ล อง ม่ ว ง กํ า ห น ด                                       
เป็นเงิน  135,000  บาท 

 5. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านโป่งดินดํา (คุ้มเนินเขา-บ้านลําสะพานหิน)  โดยทําการขุดเจาะบ่อ
บาดาลขนาด Ø ๔ นิ้ว  จํานวน ๑ บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบจม ขนาด 2 แรงม้า และให้ได้ปริมาณน้ําไม่น้อย
กว่า 5 ลบ.ม./ชั่วโมง (22 แกลอน/นาที) และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ 1 จุดเชื่อมต่อเข้ากับถังปูนเก็บน้ําเดิม 
และติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด จํานวน   
192,000   บาท 

  6. โครงการก่อสร้างระบบประปาและย้ายถังเก็บน้ํา หมู่ที่ 12 บ้านศาลเจ้า (กลุ่มบ้าน ส.อบต.สายัณใหม่)    
โดยทําการรื้อ – ย้ายและติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ําทรงแชมเปญเดิมมากลุ่มบ้านส.อบต.สายัณใหม่  จํานวน ๑ จุด พร้อม
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า – ขยายท่อเมนท์ประปา พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5” ไม่น้อยกว่า 660 ม. และติดตั้งป้าย
โครงการ  รายละเ อียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่ วนตําบลคลองม่ วงกําหนด                                     
จํานวน   305,000   บาท 

 

/ 7. โครงการขุดเจาะ … 
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 7. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ 14 บ้านโคกสูง (กลุ่มวัดโคกสูง)   โดยทําการขุด
เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๔ นิ้ว  จํานวน ๑ บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาลแบบจม ขนาด  2 แรงม้า และให้ได้
ปริมาณน้ําไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชั่วโมง (22 แกลอน/นาที) พร้อมตั้งถังแชมเปญ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.และติดตั้ง
มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 1 จุด และติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด  จํานวน   500,000   บาท 

 8. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ 15 บ้านหนองผักบุ้ง  (คุ้มนายนเรศ พลจันทึก) โดย
ทําการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๔ นิ้ว  จํานวน ๑ บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาลแบบจม ขนาด  2 แรงม้า 
และให้ได้ปริมาณน้ําไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชั่วโมง (22 แกลอน/นาที) พร้อมตั้งถังแชมเปญ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.
และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 1 จุด และติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด  จํานวน   500,000   บาท 

 9. โครงการปรับปรุงถังเก็บน้ําบาดาล หมู่ที่ 16 บ้านหนองหิน (โครงเหล็กรับถังน้ําเดิม) โดยทําการเปลี่ยนถัง
เก็บน้ํา ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง เปลี่ยนไม้รองพ้ืนเดิมและเดินระบบไฟฟ้าเชื่อมระบบประสานท่อ
ประปาใหม่ ทาสีโครงเหล็ก และติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตําบล
คลองม่วงกําหนด  จํานวน  150,000   บาท 

  10. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทรเหนือ (คุ้มศาลาประชาคม) โดย
ทําการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๔ นิ้ว  จํานวน ๑ บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาลแบบจม ขนาด  2 แรงม้า 
และให้ได้ปริมาณน้ําไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชั่วโมง (22 แกลอน/นาที) พร้อมตั้งถังแชมเปญ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.
และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 1 จุด และติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด  จํานวน   500,000   บาท 

 11. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและขยายท่อเมนท์น้ําประปา หมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว (บริเวณวัดวังมะนาว) 
โดยทําการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๔ นิ้ว  จํานวน ๑ บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาลแบบจม ขนาด  2 
แรงม้า และให้ได้ปริมาณน้ําไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชั่วโมง (22 แกลอน/นาที) และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 
แอมป์ 1 จุด พร้อมขยายท่อเมนท์ประปา พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5” ไม่น้อยกว่า 1,300 ม. และเชื่อมต่อเข้า
มิเตอร์น้ําเดิม และติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง
กําหนด จํานวน  325,000  บาท 

  12. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 บ้านศาลเจ้า (คุ้มหนองขี้เหล็ก) โดยทําการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
Ø ๔ นิ้ว  จํานวน ๑ บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาลแบบจม ขนาด  2 แรงม้า และให้ได้ปริมาณน้ําไม่น้อยกว่า 
5 ลบ.ม./ชั่วโมง (22 แกลอน/นาที) เชื่อมต่อเข้ากับถังปูนเก็บน้ําเดิม และติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตาม
รูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด จํานวน  192,000  บาท 

 รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  3,734,500  บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

- รวมงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งนี้  จ านวน   10,092,500  บาท 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
     ประธานสภาฯ      ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบตามระเบียบ ต่อไป   

 

/  นายปวริศ  ... 
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นายปวริศ     บุดสาเดช   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน    
   เลขานุการสภาฯ     การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561         

ข้อ 43 ให้ยกเลิกความในข้อ  89  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2547  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน     
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.  2548 “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น  ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้  
  (๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกบั ด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด  
  (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
ตามระเบียบแล้ว  
  (3) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้
อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน                    
และกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดข้ึน  
  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลา ที่
กําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงิน
สะสม  โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพ                    
ในระยะยาว” จากที่ได้กล่าวมานั้นเป็นแนวทางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยในเรื่องดังกล่าว
ขอให้สมาชิกสภาได้ปรึกษาหารือ และพิจารณาต่อไป 

 
นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะจะอภิปรายเพิ่มเติมเก่ียวกับการพิจารณา 
     ประธานสภาฯ      จ่ายขาดเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

  หรือไม่ถ้าไม่มี อาศัยอํานาจตามข้อ 79 ของระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ 
ท้องถิ่น จะขอให้แยกประเด็นการลงมติเป็นรายโครงการ  

  นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมาก  
      ประธานสภาฯ       (ช่วงสามแยกไปมอหินขาว) จํานวน  500,000   บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมาก 
    (ช่วงสามแยกไปมอหินขาว) จํานวน  500,000   บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง                                                  

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5  บ้านซับพลู 
      ประธานสภาฯ       (ช่วงสามแยกไปคุ้มเขาอีด่าง)จํานวน  500,000   บาท เชิญยกมือ 

 

/ มติที่ประชุม ...  
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มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5   บ้านซับพลู (ช่วงสาม    
  แยกไปคุ้มเขาอีด่าง) จํานวน  500,000   บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง    

           
นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6   
      ประธานสภาฯ       (ช่วงบ้านโป่งวัวแดง – กลุ่มไทรงาม) จํานวน  500,000   บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6   
   (ช่วงบ้านโป่งวัวแดง – กลุ่มไทรงาม) จํานวน  500,000   บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง  

                
 นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านคลองสมบูรณ์ 
      ประธานสภาฯ       (ช่วงสะพาน - บ้านซับเศรษฐี)  จํานวน  500,000   บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านคลองสมบูรณ ์
   (ช่วงสะพาน - บ้านซับเศรษฐี) จํานวน  500,000   บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง  

                                                 
นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 10 บ้านหนองผักหนอก 
      ประธานสภาฯ       (ช่วงภูแสงทองไปเขาอีด่าง) จํานวน  500,000   บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 10 บ้านหนองผักหนอก 
   (ช่วงภูแสงทองไปเขาอีด่าง)  จํานวน  500,000   บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง     
                                              

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านหนองไทร 
      ประธานสภาฯ       (ช่วงซอยบ้าน ลุงแนบ - บ้านหนองหิน) จํานวน  500,000   บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านหนองไทร 
  (ช่วงซอยบ้าน ลุงแนบ - บ้านหนองหิน)  จํานวน  500,000   บาท เป็นเอกฉันท์  
 

/ องค์ประชุม  30    เสียง … 
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                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง    

                                               
นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 13 บ้านลําสะพานหิน 
      ประธานสภาฯ      (ช่วงวัดลําสะพานหินไปคุ้มหนองขี้เหล็ก) จํานวน  500,000   บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 13 บ้านลําสะพานหิน 
  (ช่วงวัดลําสะพานหินไปคุ้มหนองขี้เหล็ก) จํานวน  500,000   บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง    
  

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 17 บ้านสันติสุข 
      ประธานสภาฯ      (ต่อจากวัดซับพลู) จํานวน  500,000   บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 17 บ้านสันติสุข 
  (ต่อจากวัดซับพลู)  จํานวน  500,000   บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง  
    

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 18 บ้านหนองไทรใต้ 
      ประธานสภาฯ      (ต่อจากบ้านผู้ช่วยพร) จํานวน  500,000   บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 18 บ้านหนองไทรใต ้
  (ต่อจากบ้านผู้ช่วยพร) จํานวน  500,000   บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง    
  

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 21 บ้านแสนสุข 
      ประธานสภาฯ      (สามแยกป่าซาง) จํานวน  500,000   บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 21 บ้านแสนสุข 
  (สามแยกป่าซาง) จํานวน  500,000   บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง                                             / นายเชิดชัย ...   
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นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 4 บ้านคลองม่วง 
      ประธานสภาฯ      (ช่วงซอยโรงเรียนวันอาสา)  จํานวน  500,000   บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 4 บ้านคลองม่วง 
  (ช่วงซอยโรงเรียนวันอาสา)  จํานวน  500,000   บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง  
                                            

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 บ้านโป่งดินดํา 
      ประธานสภาฯ      (จากบ้านนางน้อย - บ้านนางกําไล) จํานวน  308,000   บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 บ้านโป่งดินดํา 
  (จากบ้านนางน้อย - บ้านนางกําไล)  จํานวน  308,000   บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง 
                                              

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 16 บ้านหนองหิน 
      ประธานสภาฯ      (ซอยศาลเจ้าพ่อ)  จํานวน  375,000   บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 16 บ้านหนองหิน 
  (ซอยศาลเจ้าพ่อ)  จํานวน  375,000   บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง          

                                     
นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตหมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว (ซอยกลุ่มทุ่งนา) 
      ประธานสภาฯ      จํานวน  175,000   บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตหมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว (ซอยกลุ่มทุ่งนา) 
  จํานวน  175,000   บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง      

        
     นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสด 
      ประธานสภาฯ      (กลุ่มบ้านยายดํา)  จํานวน  500,000   บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสด  
  (กลุ่มบ้านยายดํา)  จํานวน  500,000   บาท เป็นเอกฉันท์                / องค์ประชุม ...   
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                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง    

                                      
นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านคลองม่วง (กลุ่มบ้านครูเพชร) 
      ประธานสภาฯ      จํานวน  185,500   บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านคลองม่วง (กลุ่มบ้านครูเพชร) 
  จํานวน  185,500   บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง   
    

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านราษฏร์สามัคคี (คุ้มเขาแคบ) 
      ประธานสภาฯ      จํานวน  250,000   บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านราษฏร์สามัคคี (คุ้มเขาแคบ) 
  จํานวน  250,000   บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง 
      

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการขยายท่อเมนท์ประปา หมู่ที่ 8 บ้านราษฏร์สามัคคี  
      ประธานสภาฯ      (กลุ่มวัดหนองหมาก) จํานวน  135,000   บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการขยายท่อเมนท์ประปา หมู่ที่ 8 บ้านราษฏร์สามัคคี 
  (กลุ่มวัดหนองหมาก) จํานวน  135,000   บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง      

 
นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านโป่งดินดํา  
      ประธานสภาฯ      (คุ้มเนินเขา-บ้านลําสะพานหิน)  จํานวน  192,000   บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านโป่งดินดํา 
  (คุ้มเนินเขา-บ้านลําสะพานหิน)  จํานวน  192,000   บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง                                              / นายเชิดชัย   … 
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นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างระบบประปาและย้ายถังเก็บน้ํา หมู่ที่ 12 บ้านศาลเจ้า  
      ประธานสภาฯ      (กลุ่มบ้าน ส.อบต.สายัณใหม่) จํานวน  305,000   บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างระบบประปาและย้ายถังเก็บน้ํา หมู่ที่ 12 บ้านศาลเจ้า 
  (กลุ่มบ้าน ส.อบต.สายัณใหม่)  จํานวน  305,000   บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง                                               

 
นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ 14 บ้านโคกสูง 
      ประธานสภาฯ      (กลุ่มวัดโคกสูง)   จํานวน  500,000   บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ 14 บ้านโคกสูง 
  (กลุ่มวัดโคกสูง) จํานวน  500,000   บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง       

                                         
นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ 15 บ้านหนองผักบุ้ง 
      ประธานสภาฯ      (คุ้มนายนเรศ พลจันทึก)  จํานวน  500,000   บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ 15 บ้านหนองผักบุ้ง 
  (คุ้มนายนเรศ พลจันทึก)  จํานวน  500,000   บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง    

                                            
นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการปรับปรุงถังเก็บน้ําบาดาล หมู่ที่ 16 บ้านหนองหิน  
      ประธานสภาฯ      (โครงเหล็กรับถังน้ําเดิม) จํานวน  150,000   บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการปรับปรุงถังเก็บน้ําบาดาล หมู่ที่ 16 บ้านหนองหิน 
  (โครงเหล็กรับถังน้ําเดิม)  จํานวน  150,000   บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง     

                                       
นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญ  
      ประธานสภาฯ      หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทรเหนือ  (คุ้มศาลาประชาคม) จํานวน  500,000   บาท เชิญยกมือ 

 

/ มติที่ประชุม  ... 
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มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญ 
  หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทรเหนือ  (คุ้มศาลาประชาคม) จํานวน  500,000   บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง   

                                             
นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและขยายท่อเมนท์น้ําประปา หมู่ที่ 20  
      ประธานสภาฯ      บ้านวังมะนาว (บริเวณวัดวังมะนาว) จํานวน  325,000   บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและขยายท่อเมนท์น้ําประปา หมู่ที่ 20 
  บ้านวังมะนาว (บริเวณวัดวังมะนาว) จํานวน  325,000   บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง   
- งดออกเสียง   -1-   เสียง     

 
นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 บ้านศาลเจ้า (คุ้มหนองขี้เหล็ก) 
      ประธานสภาฯ      จํานวน  192,000   บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 บ้านศาลเจ้า (คุ้มหนองขี้เหล็ก) 
  จํานวน  192,000   บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  30    เสียง  

- เห็นชอบ   29   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง   
- งดออกเสียง   -1-   เสียง     
 

ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่องที่เสนอใหม่/เพื่อพิจารณา  
  2.2 การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
  จํานวน  1  รายการ  
นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  เชิญผู้บริหารชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นประกอบการพิจารณาต่อสภา 
     ประธานสภาฯ          

นายประทีป   เรืองเกษม             บันทึกหลักการและเหตุผล 
นายก อบต.คลองม่วง    การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

หลักการ 

   อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ                 

   
/ ข้อ 27 การโอนเงิน … 
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ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น           
ข้อ 32 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว ให้ประกาศ
โดย เปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายใน
สิบห้าวันสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้แจ้งแก่นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจํากิ่งอําเภอ 

เหตุผล 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) เพ่ือใช้ในงานราชการ ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานมีรถยนต์
ส่วนกลาง จํานวน 1 คัน มีอายุการใช้งานนานและไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้นหน่วยงาน
มีความจําเป็นต้องใช้รถยนต์ของทางราชการ ในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่   
จึงมีความจําเป็นต้องจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางเพ่ือความปลอดภัย และลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางที่มีอยู่เดิมตามอายุการใช้งาน จึงขอโอนงบประมาณตามรายการ
ดังต่อไปนี้ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 

หมวดรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่าย

ประจ า)
184,000.00

ค่าตอบแทน 150,000.00

ค่าตอบแทน 5,000.00

ค่าตอบแทน 60,000.00

ค่าวัสดุ 50,000.00

ค่าวัสดุ 100,000.00

ค่าวัสดุ 150,000.00

ค่าสาธารณูปโภค 30,000.00

ครุภัณฑ์ 729,000.000.00 0.00 (+) 729,000.00
บริหารงาน

ทั่วไป
บริหารงานคลัง งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ
งบประมาณ

อนุมติั

งบประมาณ

ก่อนโอน

บริหารงาน

ทั่วไป
บริหารงานคลัง งบด านเนนิงาน ค่าเช่าบ้าน  -

(+/-) จ านวน

เงนิที่โอน

งบประมาณ

หลังโอน

60,000.00 60,000.00 (-) 0.00

5,000.00 5,000.00 (-) 0.00

บริหารงาน

ทั่วไป

บริหารงาน

ทั่วไป
บริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือนพนกังาน

บริหารงานคลัง งบด านเนนิงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ

อันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

 - 1,480,000.00 993,260.00 (-) 809,260.00

 - 200,000.00 199,000.00 (-) 49,000.00

บริหารงาน

ทั่วไป
บริหารงานคลัง งบด านเนนิงาน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ
 -

บริหารงาน

ทั่วไป
บริหารงานคลัง งบด านเนนิงาน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  - 300,000.00 244,240.00 (-) 94,240.00

บริหารงาน

ทั่วไป
บริหารงานคลัง งบด านเนนิงาน

ค่าบริการส่ือสารและ

โทรคมนาคม
 - 60,000.00 49,728.00 (-) 19,728.00

บริหารงาน

ทั่วไป
บริหารงานคลัง งบด านเนนิงาน ค่าวัสดุส านกังาน  - 250,000.00 203,704.00 (-) 153,704.00

บริหารงาน

ทั่วไป
บริหารงานคลัง งบด านเนนิงาน ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  - 200,000.00 200,000.00 (-) 100,000.00

 

  
             

/ การโอนไปตั้งจ่าย ... 
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 การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  
 กองคลัง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน  1  คัน  จํานวน   729,000  บาท 

ค าชี้แจงงบประมาณ 
เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน   1    คัน                                                             
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ห้องโดยสารเป็นแบบ
ดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู  เป็นกระบะสําเร็จรูป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษี
สรรพสามิต 

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงานงบประมาณ  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง  
หน้าที่  185  ลําดับที่  27 

 
นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ตามท่ีผู้บริหารได้แถลงประกอบการพิจารณา การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
     ประธานสภาฯ    หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แผนงานบริหารงานทั่วไป  

งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ
รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน  1  คัน  จํานวน   729,000  บาท นั้น มีท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือมี
ข้อเสนอแนะในสาระสําคัญ อีกหรือไม่ถ้าไม่มีจะขอให้สภาฯ ลงมติท่านใดเห็นชอบยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน  1  คัน  จํานวน   729,000  บาท เป็นเอกฉันท ์ 

                                องค์ประชุม  28    เสียง  
- เห็นชอบ   27   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง                                                  

ระเบียบวาระท่ี 3          เรื่องอ่ืนๆ 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านใดจะประชาสัมพันธ์ 
      ประธานสภาฯ        หรือชี้แจงกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศคําสั่งหนังสือสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติซึ่ง   
  เกี่ยวข้องกับกิจการสภาต่อที่ประชุม เชิญเสนอ  

นายปวริศ    บุดสาเดช  ขอชี้แจงโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพการทํางานให้แก่คณะผู้บริหาร 
    เลขานุการสภาฯ     สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง ในส่วนของงบประมาณเราได้ตั้งไว้ในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว เราจะหาข้อสรุปกันอีกครั้งหนึ่งว่า
จะไปศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในห้วงเวลาไหน สถานที่ใด เนื่องจากภารกิจใน
ราชการของแต่ละ (สํานัก/กอง) ตอนนี้ต้องเร่งรัดดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ก่อน แล้วจะนําเรียนเสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณา
ต่อไป                                                                                           / ที่ประชุม …  



 
-19- 

ที่ประชุม                    รับทราบ    

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ตามท่ีสภาฯ ได้พิจารณาในระเบียบวาระครบทุกประการแล้วสําหรับการประชุมสภาฯ 
     ประธานสภาฯ      สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 ในวันนี้ขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่านในโอกาสนี้ขอปิดประชุม  
               
เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 

                                                (ลงชื่อ)                                   ผู้จดรายงานการประชุม      
                                                            (นายปวริศ    บุดสาเดช)                                           
                                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 

                   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2  เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยถือปฏิบัติตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ ๓๓  เมื่อวันที่   26   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖2  
และรับรองว่าข้อความถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 

  (ลงชื่อ)                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายประจักร์    รักสกูล ) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
  (ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายสายัน      วัยเจริญ ) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

  (ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายธิวา    สาระวงษ์ ) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
  (ลงชื่อ)                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายประจักษ์     ปลื้มศรี ) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

  (ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางหทัยรัตน์    พูลสวัสดิ์) 

เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

                    สภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2  เมื่อวันที่       สิงหาคม          
พ.ศ.๒๕๖2 จงึได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๔ 

                             (ลงชื่อ)                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                         (นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ)  
                                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 


