
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖2 

วันจันทร์ที่  19  สิงหาคม  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. นายทองสุข   อินทร์จําลอง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 5 นายทองสุข   อินทร์จําลอง 

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. 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. 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. นางสาวรัศมี   ปาทองหลาง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 15 นางสาวรัศมี   ปาทองหลาง 
24. นายไพบูลย์    เอกสุวรรณกุล สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 16 นายไพบูลย์    เอกสุวรรณกุล 
25. นายธิวา    สาระวงษ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 17 นายธิวา    สาระวงษ ์

/ ผู้มาประชุม … 
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ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
26. นางหทัยรัตน์    พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 17 นางหทัยรัตน์    พูลสวัสดิ์ 
27. นายสําราญ   กลิ่นจันทร์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 18 นายสําราญ   กลิ่นจันทร์ 
28. นายแดง   คุ้มตาเนิน สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 19 นายแดง   คุ้มตาเนิน 
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 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายสมาน   คงขุนทด สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 14 - 
2. นายพงษ์เพ็ชร์ เรืองศรี สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 19 - 

ผู้ลาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายสมพร    สําเนียง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 1 ลากิจ 
2. นายเล็ก   ยิ่งนอก สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 5 ลาป่วย 
3. นางสาวติ๋ม    ตันมณีกูล สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 9   ลากิจ 

 
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. นางสาวสุภาวดี   ลาภดิเรก รองปลัด อบต.คลองม่วง นางสาวสุภาวดี   ลาภดิเรก 
๔. ส.ท.ชาญรบ  ตุ้มสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส.ท.ชาญรบ  ตุ้มสูงเนิน 
5. นายอุปกิต    ติ่งนางรอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นายอุปกิต    ติ่งนางรอง 
6. นายศุภโชค    เพ็ดทะเล นิติกรปฏิบัติการ นายศุภโชค    เพ็ดทะเล 
7. นายธีรพร    ทองเพียร กํานันตําบลคลองม่วง นายธีรพร    ทองเพียร 
8. นายณัชภัส     พิมพ์สา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 นายณัชภัส     พิมพ์สา 
9. นางสวรรค์      ประจํา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 นางสวรรค์      ประจํา 

10. นายสิทธิพงษ์ บ่อไทย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16 นายสิทธิพงษ์ บ่อไทย 
 
ผู้มาประชุม             32     คน 
ผู้ไม่มาประชุม            2     คน      
ผู้ลาประชุม               3     คน        
ผู้เข้าร่วมประชุม        10    คน   

/ เริ่มประชุมเวลา  … 
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เริ่มประชุมเวลา   เวลา  09.๐๐ น. 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑           เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี) 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1       
    ประธานสภาฯ     ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2  เมื่อวันที่  3  เมษายน  ๒๕๖2  มีมติกําหนดสมัยประชุมสภาองค์การ 
 บริหารส่วนตําบลคลองม่วง สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 และกําหนดวันเริ่มประชุมสภา 
 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖3 จึงประกาศเรียก

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2562 โดยเริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่  14  
สิงหาคม 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 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 ในวันนี้  

   เรื่องท่ี 2 แนะนําพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  1  ราย 
 - นายศุภโชค    เพ็ดทะเล มาดํารงตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 

มติที่ประชุม                    ที่ประชุมรับทราบ       

ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

  2.1 สําเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
  ประจําปี พ.ศ.2562  เมื่อวันที่   6   มิถุนายน  พ.ศ.2562 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  สภาฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2562  
     ประธานสภาฯ         เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ.2562 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ  

แล้ว  โดยส่งพร้อมหนังสือเรียกประชุมและนัดประชุมตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ข้อ 33  เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ได้มีโอกาสตรวจดูก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดในสาระสําคัญอีกครั้งหนึ่งว่าต้องการแก้ไขถ้อยคําหรือ
ประเด็นใดหรือไม่อย่างไรถ้าไม่มีจะขอมติในท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบให้คงเดิมโดยไม่มีการแก้ไขใน
รายงานการประชุมสภาฯ ในครั้งท่ีผ่านมายกมือ    

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง สมัยวิสามัญ  
  สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ.2562 เป็นเอกฉันท ์ 
                                องค์ประชุม  31    เสียง  

- เห็นชอบ   30   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง                                                  

/ นายเชิดชัย ... 
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  2.2 สําเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
  ประจําปี พ.ศ.2562  เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  พ.ศ.2562 

นายสุชาติ   ญาติจันอัด  ขอแก้ไขข้อความในเอกสารรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2562 
   รองประธานสภาฯ  เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  พ.ศ.2562 หน้าที่ 8 การจ่ายขาดเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วน

ตําบลคลองม่วง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ในส่วนของแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ลําดับที่ 1.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสด (กลุ่มบ้านยาย
ดํา) โดยทําการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จํานวน ๑ บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่อง
สูบน้ําแบบจม ขนาด 2 แรงม้า และให้ได้ปริมาณน้ําไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชัว่โมง (22 แกลอน/
นาที) พร้อมตั้งถังแชมเปญ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 1 จุด 
และติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง
กําหนด  จํานวน   500,000   บาท ขอตัดข้อความคําว่า “(กลุ่มบ้านยายดํา)” เนื่องจากทาง
คณะกรรมการหมู่บ้านได้พิจารณาแล้วว่าถ้าทาง อบต.คลองม่วง ได้ระบุสถานที่ขุดเจาะบ่อบาดาล
บริเวณดังกล่าวถ้าน้ําไม่เพียงพอหรือขุดเจาะไม่พบน้ําทางหมู่บ้านอาจได้รับผลกระทบในเรื่องของ
พ้ืนที่ดําเนินการ จึงจะขอให้สภาฯ พิจารณาตัดข้อความคําว่า “(กลุ่มบ้านยายดํา)” ส่วนชื่อ
โครงการคําชี้แจงงบประมาณคงเดิม  

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
     ประธานสภาฯ         พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 33 กําหนดว่า การแก้ไขถ้อยคําใน  

รายงานการประชุมให้กระทําโดยมติของที่ประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขข้อความ     
โดยตัดคําว่า“(กลุ่มบ้านยายดํา)” ส่วนชื่อโครงการคําชี้แจงงบประมาณคงเดิม 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบให้แก้ไขข้อความโดยตัดคําว่า“(กลุ่มบ้านยายดํา)”ส่วนชื่อโครงการคําชี้แจง  
  งบประมาณคงเดิม  
                                องค์ประชุม  31    เสียง  

- เห็นชอบ   30   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง                                                  

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ   จะขอมติในท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมสภาฯ  
     ประธานสภาฯ           ที่ได้แก้ไขแล้วในในครั้งนี้ 

มติที่ประชุม               มีมตเิห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  พ.ศ.2562 และในส่วนที่แก้ไข       
เป็นเอกฉันท์  

                                องค์ประชุม  31    เสียง  
- เห็นชอบ   30   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง    

 
/ ระเบียบวาระท่ี  3 … 
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ระเบียบวาระท่ี  3           เรื่องที่เสนอใหม่/เพื่อพิจารณา 

  วาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ 
  3.๑ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง งบประมาณ  
 รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องให้สภาทราบ 
     ประธานสภาฯ    

นายปวริศ     บุดสาเดช   ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม         
    เลขานุการสภาฯ   มาตรา ๔๖ (๒) สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี มาตรา ๘๗ บัญญัติไว้โดยมีสาระสําคัญดังนี้.-    
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์การบริหารส่วนตําบลให้จัดทําเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตามระเบียบและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีแล้ว ให้เสนอนายอําเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้นายอําเภอพิจารณาให้
แล้วเสร็จ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว   ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี สภาองค์การบริหารส่วนตําบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติ
เพ่ิมเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่ง
มิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่กําหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๓ กําหนดว่า ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึก
ดังต่อไปนี้.-   

 (๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ  
 (๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
 ข้อ ๔๔ วรรคท้าย การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตามความในหมวด ๔ ว่าด้วย

งบประมาณ 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงแถลงเสนอร่างข้อบัญญัติ 
     ประธานสภาฯ    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
 พ.ศ.๒๕๖3 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 

นายประทีป   เรืองเกษม   เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง     
นายก อบต.คลองม่วง                                             คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิก
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้.- 

/ 1. สถานะการคลัง … 
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1. สถานะการคลัง    
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป      
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้     
1.1.1 เงินฝากธนาคาร    จํานวน   82,284,778.55   บาท     
1.1.2 เงินสะสม    จํานวน   27,797,967.76   บาท      
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม   จํานวน   38,152,490.50   บาท     
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ  
รวม 0.00 บาท       
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 11 โครงการ  
รวม 315,900.00 บาท     
1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน  0.00  บาท  
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ  วันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ.2562   
(1) รายรับจริง จํานวน  44,390,230.10   บาท ประกอบด้วย       
หมวดภาษีอากร     จํานวน  548,839.27  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน  112,909.00  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จํานวน  187,226.12  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จํานวน  0.00  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จํานวน  300.00  บาท 
หมวดรายได้จากทุน     จํานวน  3,200.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร     จํานวน  19,672,268.71  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จํานวน  23,865,487.00  บาท 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จํานวน 26,000.00 บาท 
(3) รายจ่ายจริง จํานวน 30,416,674.79 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง      จํานวน  11,752,876.00  บาท 
งบบุคลากร      จํานวน  8,552,644.99  บาท 
งบดําเนินงาน      จํานวน  4,508,013.80  บาท 
งบลงทุน      จํานวน  343,140.00  บาท 
งบรายจ่ายอื่น      จํานวน  0.00  บาท 
งบเงินอุดหนุน      จํานวน  5,260,000.00  บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จํานวน 26,000.00 บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม   จํานวน 2,114,900.00 บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม    จํานวน 0.00 บาท 
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้      จํานวน 0.00 บาท 
 

คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

/ คําแถลงรายรับ ... 
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  รายรับจริง ป ี2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 526,881.53 795,000.00 575,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 210,915.80 440,500.00 164,500.00 

  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 522,550.15 601,000.00 401,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,590.00 53,000.00 1,600.00 

  หมวดรายได้จากทุน 34,062.00 5,000.00 3,200.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,295,999.48 1,894,500.00 1,145,300.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจดัสรร 30,460,387.62 24,105,500.00 26,009,700.00 

รวมรายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

30,460,387.62 24,105,500.00 26,009,700.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 27,984,593.00 28,000,000.00 28,000,000.00 

รวมรายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

27,984,593.00 28,000,000.00 28,000,000.00 

รวม 59,740,980.10 54,000,000.00 55,155,000.00 

 
         แบบร่างข้อบัญญัติ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

หลักการ 
ด้วยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

มาตรา ๘๗ งบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนตําบลให้
จัดทําเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาม
ระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๓ วรรคสอง           
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินยอดงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี
แล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทําเป็นร่างบประมาณรายจ่าย เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น อีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อผู้บริหารได้เสนอต่อสภาท้องถิ่น  ภายใน ๑๕ สิงหาคม 

เหตุผล 
เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม มาตรา 46 ( 2 )  กําหนดว่าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  จึงเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง                     
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เพ่ือให้สภาฯ พิจารณาต่อไป        / ด้าน ... 
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ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,624,640 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 130,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 11,545,170 
แผนงานสาธารณสุข 2,638,640 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 455,000 
แผนงานเคหะและชุมชน 3,188,000 
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 270,000 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 747,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,500,000 
แผนงานการเกษตร 810,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
แผนงบกลาง 15,246,550 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 55,155,000 
 

และบัดนี้  ข้าพเจ้าขอเสนอรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย    
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,155,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยแยกอธิบายรายละเอียดตามแผนงานดังเอกสารร่างงบประมาณ     
ที่ประธานสภาฯ ได้นําส่ งให้ทุกท่านแล้ว  ขอมอบให้ เจ้าหน้าที่ งบประมาณ(เลขานุการสภาฯ)                           
ได้ดําเนินการชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไป  

นายปวริศ    บุดสาเดช  ขอชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   เลขานุการสภาฯ     เป็นรายข้อให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบอย่างละเอียดตามแผนงานหากท่านใดมีข้อสงสัยใน 

สาระสําคัญประการใดโปรดยกมือขออภิปราย 

มติที่ประชุม                                          รับทราบ 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงก็ได้นําเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว  ลําดับต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ 

อธิบายข้อระเบียบกฎหมายก่อนการพิจารณารับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  

นายปวริศ    บุดสาเดช  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
   เลขานุการสภาฯ   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 47 กําหนดว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ

วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลง
มติก่อนที่สมาชิกสภา ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนัน้พอสมควรแล้ว                    / ข้อ 62 … 
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ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปราย
เพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเชิญ  
     ประธานสภาฯ     

นายสุชาติ   ญาติจันอัด  เรียนสอบถามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายงานประมาณ 
รองประธานสภาฯ      การรายรับ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ค่าขายแบบแปลน ประมาณการปี 2562 ตั้งไว้  50,000  

บาท แต่ประมาณการปี 2563 มิได้ตั้งไว้ทําให้ยอดต่างเท่ากับ -100 (%) อยากให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงเพ่ิมเติม  ส่วนในรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ในปีนี้พบว่าทางนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงได้เสนอร่างงบประมาณได้
ครอบคลุมภารกิจตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และตามยุทธศาสตร์ โดยคํานึงถึง
สถานะการคลังที่มีอยู่แล้ว 

นายปวริศ    บุดสาเดช  ขอชี้แจงในส่วนของรายงานประมาณการรายรับ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดค่าขายแบบแปลน 
เจ้าหน้าที่งบประมาณ   ประมาณการปี 2562 ตั้งไว้  50,000 บาท แต่ประมาณการปี 2563 มิได้ตั้งไว้ทําให้ยอดต่าง  

เท่ากับ -100 (%) นั้น เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  ได้กําหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e bidding หรือ
ระบบ e-Auction ทําให้ค่าขายแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง จึงยกเลิก และ
ขออธิบายเพ่ิมเติมในส่วนของค่าขายแบบแปลนหมวดรายได้เบ็ดเตล็ดนั้นเป็นส่วนที่เราขายแบบ
แปลน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รายการค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร,ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเป็นเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับ
การจัดสรรให้ 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติในที่ประชุมสภา  
      ประธานสภาฯ     ใหป้ิดอภิปรายเพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป ี 
    งบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ 

   มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบให้ปิดอภิปรายเพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นเอกฉันท ์ 
                                องค์ประชุม  31    เสียง  

- เห็นชอบ   30   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง 
 

นายไพบูลย์   เอกสุวรรณกูล  เพ่ือให้การดําเนินการรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง      
     ส.อบต.หมู่ 16  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ขอให้ท่านประธานสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ครบตามจํานวน 
  ที่กฎหมายกําหนดหรือไม่ 
 
             / นายเชิดชัย … 
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นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ขออนุญาตตรวจนับองค์ประชุม พบว่าสมาชิกสภาได้กับเข้ามาในห้องประชุมครบทุกท่านแล้ว 
     ประธานสภาฯ    ในการดังกล่าวขอมติต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ตําบลคลองม่วง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม ่   

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง งบประมาณ   
  รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นเอกฉันท ์(มีมติรับหลักการ เวลา 11.50 น.) 
                                องค์ประชุม  31    เสียง  

- เห็นชอบ   30   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง 

 
นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  เนื่องจากบัดนี้ เวลา 11.55 น. แล้วอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
     ประธานสภาฯ    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 30 

จึงขอหยุดพักการประชุมไว้ชั่วคราวเพ่ือให้สมาชิกสภาได้ทํากิจธุระส่วนตัว และขอให้ทุกท่านเข้า
ประชุมต่อใน เวลา 12.10 น. 

ระเบียบวาระท่ี  3           เรื่องที่เสนอใหม่/เพื่อพิจารณา 

 3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น (คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ)  
 ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 103 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องให้สภาทราบ 
     ประธานสภาฯ    

นายปวริศ     บุดสาเดช  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
    เลขานุการสภาฯ  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ

พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
นั้น ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ้านวนไม่น้อยกว่า 
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามข้อ 105 (3) ถือเป็น
คณะกรรมการสามัญตาม ข้อ 103 (1) จึงประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ้านวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ข้อ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
เสนอชื่อในกรณีที่ สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ 
ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกําหนดนัด
ประชุมเมื่อใดให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนกําหนดเวลานัดประชุม 

 

 
/ นายเชิดชัย ... 
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นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายแล้วนั้นบัดนี้  
     ประธานสภาฯ    จะเป็นการเลือก คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ซึ่ง ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน   
ขอมติทีป่ระชุมว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนกี่คน 

นายวิชัช   ศรีศิริ  เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา ทุกท่านผมขอเสนอให้มีจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ส.อบต.หมู่ 8  จํานวน  5  คน เพื่อทําหน้าที่รับคําแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ  

 
นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ตามท่ีท่าน วิชัช ศรีศิริ ส.อบต.หมู่ 8 เสนอมีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
    ประธานสภาฯ    ถ้าไม่มีจะขอให้ สมาชิกสภาฯ รับรองจํานวน 2 ท่าน ผู้รับรองได้แก่ 
    1.นายวินัย   ปิ่นเย็น        ส.อบต.หมู่ 21 

2.นายประจักษ์  ปลื้มศรี  ส.อบต.หมู่ 7 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 5 ท่าน ยกมือ 
    ประธานสภาฯ    

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 5 ท่าน เพ่ือทําหน้าที่รับคําแปรญัตติร่าง  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เป็นเอกฉันท์  

                                องค์ประชุม  31    เสียง  
- เห็นชอบ   30   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ลําดับต่อไปเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน 
    ประธานสภาฯ    

นายสมหมาย   ผลธุสะ เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา ทุกท่านผมขอเสนอท่าน สุชาติ   ญาติจันอัด ส.อบต.หมู่ 3 
   ส.อบต.หมู่ 15 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ผู้รับรองได้แก่ 
    1.นายบุญเชิด    วงพุมมา  ส.อบต.หมู่ 9 

2.นายธิวา    สาระวงษ์  ส.อบต.หมู่ 17 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ลําดับต่อไปเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน 
    ประธานสภาฯ    

นายสามารถ  อารีเอ้ือ เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา ทุกท่านผมขอเสนอท่าน ธิวา สาระวงษ์ ส.อบต.หมู่ 17 
   ส.อบต.หมู่ 14 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ผู้รับรองได้แก่ 
    1.นายสมพร    เลิศสุวรรณกุล ส.อบต.หมู่ 8 

2.นายประสิทธิ    พิริ  ส.อบต.หมู่ 1 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ลําดับต่อไปเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอกรรมการแปรญัตติ คนที ่3 พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน 
    ประธานสภาฯ    

/ นาย สนม ... 
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นายสนม  เพิดขุนทด เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา ทุกท่านผมขอเสนอท่าน ประจักษ์  ปลื้มศรี ส.อบต.หมู่ 7 
   ส.อบต.หมู่ 3  เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ผู้รับรองได้แก่ 
    1.นายไพบูลย์    เอกสุวรรณกุล ส.อบต.หมู่ 16 

2.นายแดง    คุ้มตาเนิน  ส.อบต.หมู่ 19 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ลําดับต่อไปเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน 
    ประธานสภาฯ    

นายประจักษ์  ปลื้มศรี เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านผมขอเสนอท่านไพบูลย์  เอกสุวรรณกุล ส.อบต.หมู่ 16 
   ส.อบต.หมู่ 7  เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 ผู้รับรองได้แก่ 
    1.นางหทัยรัตน์    พูลสวัสดิ์  ส.อบต.หมู่ 17 

2.นายอุดร     คัณธทรัพย์  ส.อบต.หมู่ 20 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ลําดับต่อไปเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน 
    ประธานสภาฯ    

นายประจักร์  รักสกูล เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านผมขอเสนอท่าน สมหมาย ผลธุสะ ส.อบต.หมู่ 15 
   ส.อบต.หมู่ 20 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 ผู้รับรองได้แก่ 
    1.นายทองสุข   อินทร์จําลอง  ส.อบต.หมู่ 5 

2.นายสมนึก     รัตนพันธ์   ส.อบต.หมู่ 11 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ขอประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
    ประธานสภาฯ    งบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 

1. นายสุชาติ   ญาติจันอัด    สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 3     
2. นายธิวา    สาระวงษ์   สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 17  
3. นายประจักษ์   ปลื้มศรี  สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 7     
4. นายไพบูลย์   เอกสุวรรณกุล  สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 16  
5. นายสมหมาย  ผลธุสะ   สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 15  

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ลําดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
     ประธานสภาฯ    งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 49 
กําหนดว่า ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนด ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติด้วย ในการดังกล่าวสภาฯได้ส่งร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วนั้นให้ทาง
คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้รับไปแล้ว บัดนี้ ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ 
ควรกําหนดวันใด ระยะเวลาเท่าใด และเสนอได้ที่ไหน เชิญ 

นายสุชาติ   ญาติจันอัด  ขอเสนอให้กําหนดระยะเวลายื่นคําแปรญัตติ วันที่ 20-22 สิงหาคม พ.ศ.2562 
รองประธานสภาฯ      เวลา 08.30 – 16.30 น. จํานวน 3 วัน รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอคําแปร  
    ญัตติได้ที่ห้องสํานักปลัด ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ตามท่ีท่าน สุชาติ  ญาติจันอัด เสนอมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
    ประธานสภาฯ    ถ้าไม่มีจะขอมติในท่ีประชุม                                                       / มติที่ประชุม  … 
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มติที่ประชุม               มีมตเิห็นชอบกําหนดระยะเวลายื่นคําแปรญัตติ วันที่ 20-22 สิงหาคม พ.ศ.2562  
เวลา 08.30 – 16.30 น. จํานวน 3 วัน รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอคําแปร
ญัตติได้ที่ห้องสํานักปลัด ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เป็นเอกฉันท์  

                                องค์ประชุม  31    เสียง  
- เห็นชอบ   30   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  3           เรื่องท่ีเสนอใหม่/เพื่อพิจารณา 

3.3  การจ่ายขาดเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ครั้งที่  2 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  เชิญนายกแถลงประกอบงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมของ 
     ประธานสภาฯ    องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 

เรียน   ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง  ทุกท่าน 
   ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองม่วงโดยได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาตําบลคลองม่วง
จําแนกรายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  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 
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  54,000,000  บาท (-ห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน-) 
   เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่  บริ บททางสังคมได้มีการ
เปลี่ยนแปลงทําให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริงดังนั้นเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง จึงเสนอรายละเอียดตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณดําเนินงาน เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง
พิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
คลองม่วงจึงขอชี้แจงได้ทราบถึงสถานะการคลัง ประกอบการพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงิน
สะสม ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 
ดังต่อไปนี้.-                                                                    / สถานะการคลัง … 
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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 กรณีที่ไม่ได้รับเงินจัดสรร (ประมาณ 3 เดือน)   
     จํานวน   3,300,000   บาท 
- เงินสะสมคงเหลือ      จํานวน   20,966,788.36   บาท 
- สํารองกรณีสาธารณภัย 10%   จํานวน     2,096,678.84   บาท 
- คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใช้จ่ายได้   จํานวน   18,870,109.52   บาท 
- จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งนี้    จํานวน       6,685,500  บาท  

ประมาณการรายจ่าย 
จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 
อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

รายจ่าย ประมาณการ ปี 2562 

จ่ายงบประมาณ  

            เงินสะสม 6,685,500  

รวมจ่ายจากงบประมาณ 6,685,500  

รวม 6,685,500  

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบการจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 
อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านการเศรษฐกิจ  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,900,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

แผนงานเคหะและชุมชน    785,500   

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 6,685,500 

/ รายจ่ายตามงาน ... 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
รายงานรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 
อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น     6,685,500 บาท   จา่ยจากเงินสะสม  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน        รวม   5,900,000     บาท  
งบลงทุน         รวม   5,900,000   บาท 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม   5,900,000   บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
  1. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านซับเศรษฐี  (แยกซับเศรษฐี)                  
เป็นเงิน  500,000  บาท โดยทําการก่อสร้างเสริมถนนผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต ขนาดผิว
จราจร  กว้าง 6.00 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,680 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด                                
 2 .  โ ค ร งก า รก่ อ ส ร้ า ง ถ นนคอนกรี ต เ ส ริ ม เ หล็ ก หมู่ ที่  2  บ้ า นหนองหมา ก                                                   
เป็นเงิน  500,000  บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 
155 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นท่ีการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 930 ตร.ม.  
 

/ พร้อมปรับแต่ง … 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

  

                                                     งาน  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  รวม  
       งบ 
งบลงทุน   

     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 5,900,000 5,900,000 
รวม 5,900,000 5,900,000 

แผนงานเคหะและชุมชน    
 

 
 

  

                                                     งาน  งานไฟฟ้าถนน  รวม  
       งบ 
งบลงทุน   

     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 785,500   785,500   
รวม 785,500   785,500   
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พร้อมปรับแต่งบดอัดคันทางเดิมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
24 ลบ.ม. ปรับเกลี่ยเรียบและติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบ
รายการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด                                
   3. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสด เป็นเงิน  400,000  บาท                                                                                                     
โดยทําการวางท่อลอดเหลี่ยมสําเร็จ ขนาด 1.50x1.50 ม. จํานวน 14 ท่อน จํานวน 2 แถวๆ
ละ 7 ท่อน พร้อมราวเหล็กกันตก จํานวน 1 แห่ง และคืนสภาพทําถนนลาดยาง และติดตั้ง
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตําบล
คลองม่วงกําหนด 
 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคลองม่วง (ซอยบ้านลุงหม้อ)            
เป็นเงิน  500,000  บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 
235 ม. หนา 0.15 ม. มีพ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 940 ตร.ม. พร้อมปรับแต่งบดอัดคัน
ทางเดิมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 36 ลบ.ม. ปรับเกลี่ย
เรียบ และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด 
 5. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านคลองสมบูรณ์ (ช่วงบ้านนาย
เสน่ห์) เป็นเงิน  500,000  บาท โดยทําการก่อสร้างเสริมถนนผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต     
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่การก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด 
 6. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่ 9 บ้านโป่งดินดํา (ช่วงบ้านตาใจ -ไร่ผู้ใหญ่ทิพย์)         
เป็นเงิน  500,000  บาท โดยทําการก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00 ม. 
ยาว 575 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 518  ลบ.ม. และ
บดอัดแน่นถนนให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด 
 7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล หมู่ที่ 12 บ้านศาลเจ้า (สายทางไปบ้านสะเดา
หวาน) เป็นเงิน  500,000  บาท โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล ขนาดผิวจราจร
กว้าง  6.00 ม. ยาว 249 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. พร้อมตี
เส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด 
 8. โครงการก่อสร้ า งถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก หมู่ ที่  13 บ้ านลํ าสะพานหิน                                                         
(ซ.นกกระจอกเทศ) เป็นเงิน  500,000  บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จุดที่ 1 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 99 ม. จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 136 ม. ทุก
จุดหนา 0.15 ม. มีพ้ืนที่การก่อสร้างรวมกันไม่น้อยกว่า 940 ตร.ม. พร้อมปรับแต่งบดอัดคัน
ทางเดิมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 36 ลบ.ม. ปรับเกลี่ย
เรียบและติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด 
 9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล หมู่ที่ 14 บ้านโคกสูง  (ทางเข้าสายหลักบ้าน
โคกสูง) เป็นเงิน  500,000  บาท โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล ขนาดผิ วจราจร
กว้าง  5.50 ม. ยาว 270 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,485 ตร.ม. พร้อมตี
เส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด                                            /10. โครงการ  … 
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   10. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่  15 บ้านหนองผักบุ้ ง  (สายทางไป              
บ.หนองไม้สัก)  เป็นเงิน  500,000  บาท โดยทําการซ่อมแซมถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร
กว้าง  6.00 ม. ยาว 2,340 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
702  ลบ.ม. และบดอัดแน่นถนนให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด 
 11. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทรเหนือ (สายทาง 
บ.หนองไทรเหนือ – บ.มอทรายทอง)  เป็นเงิน  500,000  บาท โดยทําการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลติกส์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่
การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. พร้อมตี เส้นจราจรและติดตั้ งป้ายโครงการ                   
จํ า น ว น  1  ป้ า ย  ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม รู ป แ บ บ ร า ย ก า ร ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น                                    
ตําบลคลองม่วงกําหนด 
 12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านแสนสุข (ซ.ป่าซาง)                                                                      
เป็นเงิน  500,000  บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 
235 ม.หนา 0.15 ม. มีพ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 940 ตร.ม. พร้อมปรับแต่งบดอัดคัน
ทางเดิมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 36 ลบ.ม. ปรับเกลี่ย
เรียบ และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด                                         

รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  5,900,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 
แผนงานเคหะและชุมชน   
งานไฟฟ้าถนน          รวม    785,500      บาท  
งบลงทุน         รวม    785,500     บาท 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม    785,500     บาท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
  1. โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล หมู่ที่  5 บ้านซับพลู (กลุ่มเขาอีด่าง) เป็นเงิน  
185,500  บาทโดยทําการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  4 นิ้ว                    
จํานวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาลแบบจมน้ํา ขนาด 2 แรงม้า และให้ได้ปริมาณน้ํา
ไม่น้อยกว่า 5  ลบ.ม./ชั่วโมง (22 แกลลอน/นาที เชื่อมต่อเข้ากับถังเก็บน้ําเดิมและติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลอง
ม่วงกําหนด                                         
   2. โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลและติดตั้ งถังแชมเปญ หมู่ที่  6 บ้านโป่งวัวแดง         
(คุ้มโค้งพัฒนา)  เป็นเงิน  500,000  บาท โดยทําการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 นิ้ว จํานวน 1 บ่อ รวมติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาลแบบจมน้ํา ขนาด 2 แรงม้า และ
ให้ได้ปริมาณน้ําไม่น้อยกว่า 5  ลบ.ม./ชั่วโมง (22 แกลลอน/นาที) พร้อมตั้งถังแชมเปญ 20 
ลบ.ม. สูง 20 ม. และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 1 จุด และติดตั้งป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง
กําหนด                                         
 3. โครงการขยายท่อเมนท์ประปา หมู่ที่ 11 บ้านหนองไทร (ริมถนน ทช.นม. 3060)                                 
เป็นเงิน  100,000  บาท โดยทําการขยายเมนท์ประปาท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง     
2 นิ้ว ชั้น 8.5 ไม่น้อยกว่า 1,000 ม. และเชื่อมต่อเข้ามิเตอร์น้ําเดิม และติดตั้งป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง
กําหนด                                                                      / รวมงบประมาณ … 
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 รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  785,500 บาท  
 (เจ็ดแสนแปดหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

  ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความใน ข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 กําหนดว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้  
(๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด  
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว  
(3) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก 
รอ้ยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่
มี สาธารณภัยเกิดข้ึน  
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการ ก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลา     
ที ่กําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  
  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลัง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

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

  ครั้งที่ 2 หรือไม่ถ้าไม่มี อาศัยอํานาจตามข้อ 79 ของระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาฯ ท้องถิ่น จะขอให้แยกประเด็นการลงมติเป็นรายโครงการ  

  นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านซับเศรษฐี   
      ประธานสภาฯ       (แยกซับเศรษฐี) เป็นเงิน  500,000  บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านซับเศรษฐี   
 (แยกซับเศรษฐี) เป็นเงิน  500,000  บาท เป็นเอกฉันท ์ 
                                องค์ประชุม  31    เสียง  

- เห็นชอบ   30   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง                                                  

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2       
    ประธานสภาฯ       บ้านหนองหมาก เป็นเงิน  500,000  บาทเชิญยกมือ 

 

 

/ มติที่ประชุม ...  
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มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมาก  
  เป็นเงิน  500,000 เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  31    เสียง  
 - เห็นชอบ   30   เสียง    
 - ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
 - งดออกเสียง   -1-   เสียง         

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสด  
      ประธานสภาฯ       เป็นเงิน  400,000  บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างทอ่ลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสด เป็นเงิน  400,000  บาท 
  เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  31    เสียง  
 - เห็นชอบ   30   เสียง    
 - ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
 - งดออกเสียง   -1-   เสียง           

 นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคลองม่วง 
      ประธานสภาฯ        (ซอยบ้านลุงหม้อ) เป็นเงิน  500,000  บาทเชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคลองม่วง (ซอยบ้านลุงหม้อ)             
  เป็นเงิน  500,000  บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  31    เสียง  
 - เห็นชอบ   30   เสียง    
 - ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
 - งดออกเสียง   -1-   เสียง                                 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านคลองสมบูรณ์ 
      ประธานสภาฯ        (ช่วงบ้านนายเสน่ห์) เป็นเงิน  500,000  บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านคลองสมบูรณ์ 
  (ช่วงบ้านนายเสน่ห์) เป็นเงิน  500,000  บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  31    เสียง  
 - เห็นชอบ   30   เสียง    
 - ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
 - งดออกเสียง   -1-   เสียง     

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่ 9 บ้านโป่งดินดํา 
      ประธานสภาฯ        (ช่วงบ้านตาใจ-ไร่ผู้ใหญ่ทิพย์) เป็นเงิน  500,000  บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่ 9 บ้านโป่งดินดํา 
  (ช่วงบ้านตาใจ-ไร่ผู้ใหญ่ทิพย์) เป็นเงิน  500,000  บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  31    เสียง  
 - เห็นชอบ   30   เสียง    
 - ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
 - งดออกเสียง   -1-   เสียง                                               / นายเชิดชัย … 
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นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล หมู่ที่ 12 บ้านศาลเจ้า 
      ประธานสภาฯ      (สายทางไปบ้านสะเดาหวาน) เป็นเงิน  500,000  บาทเชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการกอ่สร้างถนนลาดยางเคฟซีล หมู่ที่ 12 บ้านศาลเจ้า 
  (สายทางไปบ้านสะเดาหวาน) เป็นเงิน  500,000  บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  31    เสียง  
 - เห็นชอบ   30  เสียง    
 - ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
 - งดออกเสียง   -1-   เสียง    

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านลําสะพานหิน                                                          
      ประธานสภาฯ      (ซ.นกกระจอกเทศ) เป็นเงิน  500,000  บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านลําสะพานหิน 
  (ซ.นกกระจอกเทศ) เป็นเงิน  500,000  บาท  เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  31    เสียง  
 - เห็นชอบ   30   เสียง    
 - ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
 - งดออกเสียง   -1-   เสียง 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล หมู่ที่ 14 บ้านโคกสูง    
      ประธานสภาฯ      (ทางเข้าสายหลักบ้านโคกสูง)  เป็นเงิน  500,000  บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล หมู่ที่ 14 บ้านโคกสูง   
  (ทางเข้าสายหลักบ้านโคกสูง)  เป็นเงิน  500,000  บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  31    เสียง  
 - เห็นชอบ   30   เสียง    
 - ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
 - งดออกเสียง   -1-   เสียง    

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้านหนองผักบุ้ง   
      ประธานสภาฯ      (สายทางไป บ.หนองไม้สัก) เป็นเงิน  500,000  บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้านหนองผักบุ้ง   
  (สายทางไป บ.หนองไม้สัก) เป็นเงิน  500,000  บาท  เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  31    เสียง  
 - เห็นชอบ   30   เสียง    
 - ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง   
 - งดออกเสียง   -1-   เสียง 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทรเหนือ 
      ประธานสภาฯ      (สายทาง บ.หนองไทรเหนือ – บ.มอทรายทอง) เป็นเงิน  500,000  บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทรเหนือ 
 (สายทาง บ.หนองไทรเหนือ – บ.มอทรายทอง) เป็นเงิน  500,000  บาท เป็นเอกฉันท์  
 

/ องค์ประชุม  31  เสียง ... 
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                                องค์ประชุม  31    เสียง  
- เห็นชอบ   30   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง 

                                     
นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านแสนสุข 
      ประธานสภาฯ      (ซ.ป่าซาง) เป็นเงิน  500,000  บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านแสนสุข 
 (ซ.ป่าซาง) เป็นเงิน  500,000  บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  31    เสียง  
 - เห็นชอบ   30   เสียง    
 - ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
 - งดออกเสียง   -1-   เสียง  

                                            
นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านซับพลู (กลุ่มเขาอีด่าง)  
      ประธานสภาฯ      เป็นเงิน  185,500  บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านซับพลู (กลุ่มเขาอีด่าง) 
  เป็นเงิน  185,500  บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  31    เสียง  

- เห็นชอบ  30   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง 
                                              

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ 6 บ้านโป่งวัวแดง   
      ประธานสภาฯ      (คุ้มโค้งพัฒนา) เป็นเงิน  500,000  บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ 6 บ้านโป่งวัวแดง   
 (คุ้มโค้งพัฒนา) เป็นเงิน  500,000  บาท เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  31    เสียง  
 - เห็นชอบ   30   เสียง    
 - ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
 - งดออกเสียง   -1-   เสียง          

                                     
นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านใดเห็นชอบโครงการขยายท่อเมนท์ประปา หมู่ที่ 11 บ้านหนองไทร 
      ประธานสภาฯ      (ริมถนน ทช.นม. 3060) เป็นเงิน  100,000  บาท เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบโครงการขยายท่อเมนท์ประปา หมู่ที่ 11 บ้านหนองไทร 
  (ริมถนน ทช.นม. 3060) เป็นเงิน  100,000  บาท เป็นเอกฉันท์  
 

     
/ องค์ประชุม  31    เสียง … 
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                                องค์ประชุม  31    เสียง  
- เห็นชอบ   30   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง      

        
 ระเบียบวาระท่ี  3           เรื่องท่ีเสนอใหม่/เพื่อพิจารณา 

 3.4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงแถลง การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
     ประธานสภาฯ    งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

นายประทีป   เรืองเกษม             บันทึกหลักการและเหตุผล   
นายก อบต.คลองม่วง    การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 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 ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น           
ข้อ 32 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว ให้ประกาศ
โดย เปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายใน
สิบห้าวันสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้แจ้งแก่นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจํากิ่งอําเภอ 

เหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 184 ลําดับที่ 25 เพ่ือใช้ในงาน
ราชการ ซึ่งในปัจจุบันกองคลังจะต้องจัดพิมพ์รายงานต่างๆ ในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน มีความจําเป็นจะต้องใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการดังกล่าวในภารกิจราชการเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
รายละเอียดการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  
/ กองคลงั … 
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 กองคลัง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Inkjet Printer)  สําหรับกระดาษขนาด A3  จํานวน  1  
เครื่อง จํานวน   6,300  บาท 

ค าชี้แจงงบประมาณ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Inkjet Printer)  สําหรับกระดาษขนาด A3     
จํานวน  1  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดใน
การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi – มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด 
A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง
สีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  8.1 ภาพต่อนาที (ipm) - มี
ช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom                      
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม                                                                                                
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 184 ลําดับที่ 25 

 
 * หมายเหตุ  
 โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการตู้
เหล็กแบบ 2 บาน งบประมาณอนุมัติ  40,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน 18,0๐๐ บาท  จ านวนเงินที่
โอน  6,3๐๐ บาท ( - ) งบประมาณหลังโอน 11,700 บาท 

 โอนเพิ่ม 
เพ่ือโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Inkjet Printer)  สําหรับกระดาษขนาด A3     จํานวน  1  
เครื่อง  งบประมาณอนุมัติ    -    บาท งบประมาณก่อนโอน     -    บาท  จ านวนเงินที่โอน      6,3๐๐ 
บาท ( + ) งบประมาณหลังโอน  6,300 บาท 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ตามท่ีนายก อบต. ได้แถลงประกอบการพิจารณา การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
     ประธานสภาฯ    งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีด

หมึก  (Inkjet Printer)  สําหรับกระดาษขนาด A3  จํานวน  1  เครื่อง นั้น มีท่านใดมีข้อคิดเห็น 
หรือมีข้อเสนอแนะในสาระสําคัญ อีกหรือไม่ถ้าไม่มีจะขอให้สภาฯ ลงมติท่านใดเห็นชอบยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Inkjet Printer)  สําหรับกระดาษขนาด A3  จํานวน  1  เครื่อง 
ตั้งไว้ 6,300 บาท เป็นเอกฉันท ์ 

                                องค์ประชุม  31    เสียง  
- เห็นชอบ   30   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง      

/ นายเชิดชัย …     
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นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงแถลง การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
     ประธานสภาฯ    งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  

นายประทีป   เรืองเกษม             บันทึกหลักการและเหตุผล   
นายก อบต.คลองม่วง                       การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 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 ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น           
ข้อ 32 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว ให้ประกาศ
โดย เปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายใน
สิบห้าวันสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้แจ้งแก่นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจํากิ่งอําเภอ 

เหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง มีความประสงค์จะขออนุมัติต่อสภาฯ ในการโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลคลองม่วง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 160 ลําดับที่ 56                      
เนื่องจากโครงสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองม่วงชํารุดเสียหาย เหตุจากกรณีห้าง
หุ้นส่วนจํากัด  เอ็ม เค รุ่งเรืองปากช่อง มิได้เข้ามาดําเนินการแก้ไขความชํารุดบกพร่องตามสัญญา 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเด็กปฐมวัย ครู พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และ
บุคลากรทางการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงจึงเสนอโครงการดังกล่าวให้สภาฯ 
พิจารณาต่อไป 

รายละเอียดการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  

  กองช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน งานงานไฟฟ้าถนน   (การวิศวกรรม  การสาธารณูปโภค  งานสถานที่
ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ) งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองม่วง  จํานวน   92,750   บาท     
 
 
 

/  คําชี้แจงงบประมาณ ... 
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ค าชี้แจงงบประมาณ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองม่วง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย งานรื้อถอน
อาคารและสิ่งก่อสร้างหลังคากระเบื้องซีเมนต์ทั้งหมด เช่น ฝ้าเพดาน โคมไฟหลอดไฟ งานโครงสร้าง
หลังคา งานกระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู ่ครอบ
สามทาง ครอบหางมน อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา มุงกระเบื้องหลังคาเก่า-ใหม่ งานผนัง รื้อ
ผนังรอยร้าว ฉาบปูนเรียบ งานฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครง
คร่าวเหล็ก อาบสังกะสี (รื้อทิ้งและยังไม่ติดตั้ง) +ทาสี งานสี ทาสีพลาสติก งานระบบไฟฟ้า ติดโคมไฟ
พร้อมหลอดไฟ (ของเดิม) +อุปกรณ์เพ่ิมเติม งานอื่นๆ ปั้มน้ําอัตโนมัติ 280 วัตต์+อุปกรณ์เพ่ิมเติม 
รายละเอียดอ่ืนๆ ตามแบบ อบต.คลองม่วงกําหนดให้                                                         
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 160 ลําดับที่ 56 

 
 * หมายเหตุ  
 โอนลด 

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณอนุมัติ  400,000  
บาท  งบประมาณก่อนโอน 400,0๐๐ บาท  จ านวนเงินที่โอน  92,750  บาท ( - ) งบประมาณหลังโอน 
307,250 บาท 

 โอนเพิ่ม 
เพ่ือโอนเพ่ิมไปตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งานงานไฟฟ้าถนน (การวิศวกรรม การสาธารณูปโภค  
งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ) งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองม่วง  งบประมาณอนุมัติ    -    บาท งบประมาณก่อนโอน    -    
บาท  จ านวนเงินที่โอน   92,750   บาท ( + ) งบประมาณหลังโอน  92,750  บาท 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ตามท่ีนายก อบต. ได้แถลงประกอบการพิจารณา การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
     ประธานสภาฯ    แผนงานเคหะและชุมชน งานงานไฟฟ้าถนน (การวิศวกรรม การสาธารณูปโภค  งานสถานที่ไฟฟ้า

สาธารณะ ฯลฯ) งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองม่วง ตั้งไว้ 92,750  บาท นั้น มีท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือมีข้อเสนอแนะ
ในสาระสําคัญ อีกหรือไม่ถ้าไม่มีจะขอให้สภาฯ ลงมติท่านใดเห็นชอบยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานเคหะและชุมชน งานงานไฟฟ้าถนน       
(การวิศวกรรม การสาธารณูปโภค  งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ) งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองม่วง  
ตั้งไว้  92,750  บาท 
 เป็นเอกฉันท์  

                                องค์ประชุม  31    เสียง  
- เห็นชอบ   30   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง  

     
/ นายเชิดชัย  … 
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นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงแถลง การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
     ประธานสภาฯ    งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  

นายประทีป   เรืองเกษม                     บันทึกหลักการและเหตุผล   
นายก อบต.คลองม่วง                               การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 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 ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น           
ข้อ 32 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว ให้ประกาศ
โดย เปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายใน
สิบห้าวันสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้แจ้งแก่นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจํากิ่งอําเภอ 

เหตุผล 

ต า ม ข้ อ บั ญ ญั ติ  เ รื่ อ ง  ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จํ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2 5 6 2                     
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 บ้าน
หนองไทรเหนือ  จํานวน  400,000  บาท ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางหมู่ที่ 11 บ้านหนองไทร จํานวน  400,000  บาท คําชี้แจงงบประมาณคงเดิม 
เนื่องจากชื่อสถานที่หมู่บ้านคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองม่วง เพ่ือแก้ไขข้อความชื่อโครงการดังกล่าวให้ถูกต้อง 

การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 

  กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 บ้าน
หนองไทร จํานวน  400,000  บาท  

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11  
บ้านหนองไทรเหนือ 

โ ค ร งกา รก่ อส ร้ า งถนนล าดยา ง  หมู่ ที่  11         
บ้านหนองไทร 

 
/ ข้อความเดิม … 
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นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ตามท่ีนายก อบต. ได้แถลงประกอบการพิจารณาการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
     ประธานสภาฯ    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 บ้าน
หนองไทร จํานวน  400,000  บาท นั้น มีท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือมีข้อเสนอแนะในสาระสําคัญ 
อีกหรือไม่ถ้าไม่มีจะขอให้สภาฯ ลงมติท่านใดเห็นชอบยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ คําชี้แจงงบประมาณคงเดิม เป็นเอกฉันท ์ 
                                องค์ประชุม  31    เสียง  

- เห็นชอบ   30   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง  

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงแถลง การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
     ประธานสภาฯ    งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  

นายประทีป   เรืองเกษม             บันทึกหลักการและเหตุผล   
นายก อบต.คลองม่วง                       การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  

  กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
บ้านหนองหมากจํานวน  400,000  บาท  

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
- โดยทําการติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ําทรงถังแซม
เปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15  ม. จํานวน 
1 ชุด และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 
พร้อมเดินท่อเมนต์ประปา PVC ? 2 นิ้ว (ชั้น8.5) 
ระยะทาง 1,000 ม.พร้อมเชื่อมระบบประสานท่อ
และระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อย/ติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดอ่ืนๆ ตามแบบ 
อบต.คลองม่วงกําหนดให้) 

- โดยทําการติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ําทรงถังแซมเปญ 
ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 20  ม. จํานวน 1 ชุด 
และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ พร้อมเดิน
ท่อเมนต์ประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2 
นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะทาง 1 ,000 ม.พร้อมเชื่อม
ระบบประสานท่อและระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อย และ
ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดอ่ืนๆ 
ตามแบบ อบต.คลองม่วงกําหนดให้ 

 
 
/ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้… 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312) - ตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด
ราคากลางงานก่อสร้าง 14 พฤศจิกายน 2560 
- ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 46 ข้อ 1 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้ าง
พ้ืนฐาน(00312)  - ตามประกาศคณะกรรมการราคา
กลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์              
แ ล ะ วิ ธี ก า ร กํ า ห น ด ร า ค า ก ล า ง                               
ง า น ก่ อ ส ร้ า ง  1 4  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 0                                    
- ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 -2564)      
หน้า 46 ข้อ 1 

 
นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ตามท่ีนายก อบต. ได้แถลงประกอบการพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ  
     ประธานสภาฯ    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
บ้านหนองหมากจํานวน  400 ,000  บาท นั้น มีท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือมีข้อเสนอแนะใน
สาระสําคัญ อีกหรือไม่ถ้าไม่มีจะขอให้สภาฯ ลงมติท่านใดเห็นชอบยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณตามข้อความใหม่ เป็นเอกฉันท ์ 
                                องค์ประชุม  31    เสียง  

- เห็นชอบ   30   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3        เรื่องท่ีเสนอใหม่/เพื่อพิจารณา 

3.5 การปรับปรุง หรือทบทวนคณะกรรมการสภาท้องถิ่น (คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาฯ) ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 106 (4)  

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  เชิญสมาชิกสภาฯ และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ทุกท่านได้ปรึกษาหารือ  
    ประธานสภาฯ    ว่าสมควรปรับปรุง แก้ไขหรือไมอ่ย่างไร เชิญ 

นายสุชาติ   ญาติจันอัด ขอเสนอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมจนครบวาระ 
  รองประธานสภาฯ ก่อนมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคณะใหม่ 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นมีข้อคิดเห็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอให้คณะกรรมการ 
    ประธานสภาฯ    ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ชุดเดิมทําหน้าที่จนครบวาระการดํารงตําแหน่งจนกว่าจะมีการ 
 เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคณะใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องอ่ืนๆ 

4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา “โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตําบล
เพ่ือเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์” ครั้งที่ 20 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านใดจะประชาสัมพันธ์ 
      ประธานสภาฯ        หรือชี้แจงกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศคําสั่งหนังสือสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติซึ่ง   
  เกี่ยวข้องกับกิจการสภาต่อที่ประชุม เชิญเสนอ                                 / นายปวริศ … 
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นายปวริศ   บุดสาเดช  เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงจะดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬา 
    เลขานุการสภาฯ       “โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตําบลเพ่ือเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์” ครั้งที่ 20 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงขอแจ้งคําสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ขอให้ทุกท่านดูรายชื่อว่ามีส่วนไหนขาด
ตกบกพร่อง จะได้ปรึกษาหารือกันในที่ประชุม 

นายแดง   คุ้มตาเนิน จะขออนุญาตปรับเปลี่ยนรายชื่อเป็นท่านอื่นมาเป็นกรรมการแทน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการ 
  ส.อบต.หมู่ 19 ตัดสินในปีที่ผ่านมา 

นายสมหมาย   ผลธุสะ ผมก็ขออนุญาตปรับเปลี่ยนรายชื่อเช่นเดียวกันเนื่องจากมีปัญหาด้านสายตา 
  ส.อบต.หมู่ 15 

นายธิวา  สาระวงษ์ ผมขอนําเรียนเพิ่มเติมดังนี้ครับเนื่องจากในปีที่ผ่านมากีฬาฟุตบอลมีปัญหาค่อยข้างเยอะ 
  ส.อบต.หมู่ 17 จึงทําให้ดูแลลูกบ้านไม่ทั่วถึงจะขอให้ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันเพ่ิมในส่วนของเจ้าหน้าที่

เนื่องจากฟุตบอลเป็นประเภทกีฬายอดนิยม 

นายปวริศ   บุดสาเดช  สรุปดังนี้ในส่วนของกรรมการที่ขอปรับเปลี่ยนรายชื่อเป็นท่านอ่ืนขอให้เอาไว้คงเดิม เนื่องจาก 
    เลขานุการสภาฯ       อยากให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม หรือพัฒนาร่วมกันในส่วนของกรรมการผู้ตัดสิน

ในปีนี้เรามีทีมงานกรรมการมืออาชีพมาช่วยในการตัดสินเรามีหน้าที่อํานวยความสะดวกแขกผู้มี
เกียรติ และดูแลชาวบ้าน ในส่วนของกีฬาฟุตบอลขอเพ่ิม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ซึ่งอาสามาช่วยงาน
และเพ่ิม นายสายชล  ทรวงโพธิ์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชํานาญงาน และนายอุปกิต         
ติ่งนางรอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ไปช่วยในกีฬาฟุตบอล 

ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องอ่ืนๆ 

4.2 การขออนุญาตเปิดสนามกีฬาชนไก่ตําบลคลองม่วง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ.2552 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ในระเบียบวาระนี้ขอให้เลขานุการสภาฯ หรือชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 
      ประธานสภาฯ        กิจการสภา 

นายปวริศ   บุดสาเดช  ตามท่ีหน่วยงานได้รับหนังสือ เรื่อง ขอนําส่งเอกสารขออนุญาตเปิด “สนามกีฬาชนไก่คลองม่วง” 
    เลขานุการสภาฯ      ณ บ้านหนองไทรใต้ ตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยสนามกีฬาชนไก่

คลองม่วงได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้จัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ในการขออนุญาต
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ.2552 นั้น 

 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง ได้ดําเนินการตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
แบบ อ.1 เลขที่ 66/2561 ออกให้ ณ วันที่  28  ธันวาคม 2561 และใบรับรองการก่อสร้าง
อาคาร แบบ อ.6 เลขที่ 6/2562 ออกให้ ณ วันที่  2  สิงหาคม 2562 นั้น เป็นไปตามหลักการ
วิชาทางช่างหรืองานก่อสร้างครบถ้วนแล้ว จึงขอนําเรียนให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
คลองม่วง ทุกท่านได้รับทราบว่าในอนาคตตําบลของเราอาจมีสนามกีฬาชนไก่เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ทางผู้
ขออนุญาตต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่
และกัดปลา พ.ศ.2552  ข้อ 5 กําหนดว่า “ผูมีอํานาจสั่งอนุมัติ” หมายความวา อธิบดีกรมการ
ปกครอง สําหรับกรุงเทพมหานคร และผู ว าราชการจังหวัด สําหรับจังหวัดอ่ืนนอกจาก
กรุงเทพมหานคร                                                            / จะเห็นว่าระเบียบฯ  ... 
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               จะเห็นว่าระเบียบฯ ดังกล่าวยังมิได้ให้อํานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุมัติหรืออนุญาต 
 การพนันชนไก่ และการขออนุญาตเปิดสนามกีฬาชนไก่ แต่เป็นอํานาจอนุมัติของผู้ว่าราชการ

จังหวัด แต่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงสามารถรับรู้  รับทราบข้อมูลต่างๆ                     
ในการดําเนินการดังกล่าวได้ 

มติที่ประชุม                           สภาฯ รับทราบ เรื่อง การขออนุญาตเปิด “สนามกีฬาชนไก่คลองม่วง” 
                                  
เลิกประชุมเวลา  13.00 น. 

                                                (ลงชื่อ)                                   ผู้จดรายงานการประชุม      
                                                            (นายปวริศ    บุดสาเดช)                                           
                                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 

                   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3                 
ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2  เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยถือปฏิบัติตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๓๓  เมื่อวันที่   23   เดือน  สิงหาคม                
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 

                    สภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3               
ครั้ งที่  1 ประจํ าปี  พ.ศ .๒๕๖2 ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้ งที่  2  ประจํ าปี  พ.ศ .๒๕๖2                              
เมื่อวันที่  28   สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖2 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๔ 

                             (ลงชื่อ)                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                         (นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ)  
                                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
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  (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 
 


