
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖2 
วันพุธที่  28  สิงหาคม  พ.ศ.2562  เวลา  09.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

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

๖. 
นายสุชาติ   ญาติจันอัด 

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

๗. 
นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ 

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

๘. นายทองสุข   อินทร์จําลอง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 5 นายทองสุข   อินทร์จําลอง 

๙. นายเล็ก   ยิ่งนอก สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 5 นายเล็ก   ยิ่งนอก 
๑๐. นายสุทศัน ์  ง้าวกลาง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 6 นายสุทัศน์   ง้าวกลาง 
๑๑. นายสนิท   ขวัญดี สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 6 นายสนิท   ขวัญดี 
๑๒. นายประจักษ์   ปลื้มศรี สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 7  นายประจักษ์   ปลื้มศรี 
13. นายพสิษฐ์พล พลสินธุ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 7 นายพสิษฐ์พล พลสินธุ์ 
14. นายวิชัช   ศรีศิร ิ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 8 นายวิชัช   ศรีศิร ิ
15. นายสมพร    เลิศสุวรรณกุล สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 8 นายสมพร    เลิศสุวรรณกุล 
16. นางสาวติ๋ม    ตันมณีกูล สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 9 นางสาวติ๋ม    ตันมณีกูล 
17. นางชลธนธร   บุญโสม สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 10 นางชลธนธร   บุญโสม 
18. นายสมนึก     รัตนพันธ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 11 นายสมนึก     รัตนพันธ์ 
19. นางชโลม   ชมโคกสูง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 11 นางชโลม   ชมโคกสูง 
20. นายสายัน   วัยเจริญ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 12 นายสายัน   วัยเจริญ 
21. นายเหมือน   ขอห้อมกลาง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 13 นายเหมือน   ขอห้อมกลาง 
22. นายบุญเกื้อ   ช่วยสระน้อย สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 13 นายบุญเกื้อ   ช่วยสระน้อย 

 

 

 

/ ผู้มาประชุม … 
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ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
23. นายสามารถ   อารีเอ้ือ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 14 นายสามารถ   อารีเอ้ือ 
24. นายสมหมาย   ผลธุสะ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 15 นายสมหมาย   ผลธุสะ 
25. นางสาวรัศมี   ปาทองหลาง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 15 นางสาวรัศมี ปาทองหลาง 
26. นายไพบูลย์    เอกสุวรรณกุล สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 16 นายไพบูลย์ เอกสุวรรณกุล 
27. นายธิวา    สาระวงษ ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 17 นายธิวา    สาระวงษ ์
28. นางหทัยรัตน์    พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 17 นางหทัยรัตน์    พูลสวัสดิ์ 
29. นายสําราญ   กลิ่นจันทร์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 18 นายสําราญ   กลิ่นจันทร์ 
30. นายแดง   คุ้มตาเนิน สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 19 นายแดง   คุ้มตาเนิน 
31. นายประจักร์    รักสกูล สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 20 นายประจักร์    รักสกูล 
32. นายอุดร     คัณธทรัพย์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 20 นายอุดร     คัณธทรัพย์ 
33. นายวินัย    ปิ่นเย็น สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 21 นายวินัย    ปิ่นเย็น 
34. นายปวริศ     บุดสาเดช เลขานุการสภาฯ อบต.คลองม่วง นายปวริศ     บุดสาเดช 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายบุญเชิด   วงพุมมา สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 9 - 
2. นายพงษ์เพ็ชร์   เรืองศรี สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 19 - 

ผู้ลาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายสมาน   คงขุนทด สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 14 ลาป่วย 

 
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 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส.ท.ชาญรบ  ตุ้มสูงเนิน 
๔. นายธีรพร    ทองเพียร กํานันตําบลคลองม่วง นายธีรพร    ทองเพียร 
5. นายณัชภัส     พิมพ์สา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 นายณัชภัส     พิมพ์สา 
6. นางจรรยา    เรืองเกษม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 นางจรรยา    เรืองเกษม 
7. นายคําพุฒ     วิถี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 นายคําพุฒ     วิถี 

ผู้มาประชุม             34     คน 
ผู้ไม่มาประชุม            2     คน      
ผู้ลาประชุม               1     คน        
ผู้เข้าร่วมประชุม         7    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 3       
    ประธานสภาฯ     ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา 09.๐๐  น.                    

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ประกอบไปด้วย 
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 

        และสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (เวลา 11.50 น.) และได้กําหนดระยะเวลา
ยื่นคําแปรญัตติ วันที่ 20-22  สิงหาคม พ.ศ.2562  เวลา 08.30 – 16.30 น. จํานวน  3  วัน  
รวมระยะเวลา เท่ากับ  24  ชั่วโมง โดยให้เสนอคําแปรญัตติได้ที่ห้องสํานักปลัด ชั้น 2 องค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองม่วง 

มติที่ประชุม                        ที่ประชุมรับทราบ       

ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

  2.1 สําเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
  ประจําปี พ.ศ.2562  เมื่อวันที่   19   สิงหาคม  พ.ศ.2562 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  สภาฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562  
     ประธานสภาฯ         เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  พ.ศ.2562 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ  

แล้ว  โดยส่งพร้อมหนังสือรายงานผลการรับคําแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ฯ และนัดประชุม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 
33  เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ได้มีโอกาสตรวจดูก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน ขอให้สมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดในสาระสําคัญอีกครั้งหนึ่งว่าต้องการแก้ไขถ้อยคําหรือประเด็นใด
หรือไม่อย่างไรถ้าไม่มีจะขอมติในที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้คงเดิมโดยไม่มีการแก้ไขในรายงาน
การประชุมสภาฯ ในครั้งท่ีผ่านมายกมือ    

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง สมัยสามัญ  
  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  พ.ศ.2562 เป็นเอกฉันท ์ 
                                องค์ประชุม  34    เสียง  

- เห็นชอบ   33   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง                                        / ระเบียบวาระท่ี  3 …     
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ระเบียบวาระท่ี  3        เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
3.1 รายงานผลการรับคําแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องให้สภาทราบ 
     ประธานสภาฯ    

  นายธิวา   สาระวงษ์   เรียน ประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมได้รับมอบหมาย 
เลขานุการ คกก.แปรญัตติ   จากประธาน คกก.แปรญัตติ ขอแถลงความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 
 ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 

ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 ในวันจันทร์ที่   19   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖2  เวลา 09.๐๐  น.  ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ประกอบไปด้วย 
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 
   และสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (เวลา 11.50 น.) และได้กําหนดระยะเวลา
ยื่นคําแปรญัตติ วันที่ 20-22  สิงหาคม พ.ศ.2562  เวลา 08.30 – 16.30 น. จํานวน  3  วัน  
รวมระยะเวลา เท่ากับ  24  ชั่วโมง โดยให้เสนอคําแปรญัตติได้ที่ ห้องสํานักปลัด ชั้น 2 องค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองม่วง 
  ประกอบกับเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง ได้นั ดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 109 เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ  และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันที่  23 สิงหาคม พ.ศ.2562                       
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง และที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้.-  
   1. นายสุชาติ   ญาติจันอัด    ประธานกรรมการคณะกรรมการแปรญัตติ    
  2. นายประจักษ์   ปลื้มศรี กรรมการคณะกรรมการแปรญัตติ 
  3. นายไพบูลย์   เอกสุวรรณกุล กรรมการคณะกรรมการแปรญัตติ     
  4. นายสมหมาย  ผลธุสะ  กรรมการคณะกรรมการแปรญัตติ 
  5. นายธิวา    สาระวงษ์    เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ฉะนั้นคณะกรรมการแปรญัตติจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 50 กําหนดว่า      
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้น
อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย                        / และให้ประธาน ... 
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และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุม
สภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น                             
ข้อพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖3 ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง ขอรายงานผลการรับคําแปรญัตติและมติที่
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ดังนี้.-   
๑. ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (เวลา 11.50 น.) และได้กําหนดระยะเวลา
ยื่นคําแปรญัตติ วันที่ 20-22  สิงหาคม พ.ศ.2562  เวลา 08.30 – 16.30 น. จํานวน  3  วัน  
รวมระยะเวลา เท่ากับ  24  ชั่วโมง โดยให้เสนอคําแปรญัตติได้ที่ ห้องสํานักปลัด ชั้น 2 องค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองม่วง  
2.  ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ใดมายื่นคําแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงมี
มติให้เสนองบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯ ได้
ส่งให้ คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณา  
3. ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าว  
4. ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนคําแปรญัตติใดๆ 
จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม                        ที่ประชุมรับทราบ       

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องท่ีเสนอใหม่/เพื่อพิจารณา 

 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตต ิ
4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องให้สภาทราบ 
     ประธานสภาฯ    

นายปวริศ    บุดสาเดช  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
   เลขานุการสภาฯ     ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจํานวน ในรายการ

มิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่ เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
ดอกเบีย้เงินกู้ หรือเงินที่กําหนดให้จ่ายตามกฎหมาย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ
หรือทีค่ณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใด แล้ว 
ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

 

/ นายเชิดชัย  … 
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นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  เนื่องจากคณะกรรมการแปรญตัติฯ ได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นคําแปรญัตติ และคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ     แปรญัตติฯ ได้มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯ ได้ส่งให้

คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณา โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ และไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนคําแปรญัตติใดๆ 
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติต่อที่ประชุมว่าเห็นชอบกับร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖3  ตามทีผู่้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงเสนอ โดยไม่มีการแปรญัตติใดๆ และให้
ผ่านวาระท่ี ๒ นี้ไปสู่การพิจารณาวาระท่ี ๓ ต่อไปเชิญยกมือ   

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ เป็นเอกฉันท ์ 
                                องค์ประชุม  34    เสียง  

- เห็นชอบ   33   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง 

    
ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องท่ีเสนอใหม่/เพื่อพิจารณา 

 วาระท่ี  3  ขั้นลงมติ 
4.2 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องให้สภาทราบ 
     ประธานสภาฯ    

นายปวริศ    บุดสาเดช  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ  
   เลขานุการสภาฯ    แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสามไม่มี    

การอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ในการ
พิจารณาวาระนี ้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่   

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดอยากจะให้มีมติให้มีการอภิปรายในวาระท่ี ๓ นี้หรือไม่  เมื่อไม่มีการ 
     ประธานสภาฯ     ขอให้ลงมติการอภิปรายในวาระที่ ๓ นี้  จะขอมติที่ประชุมว่าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลอง

ม่วงเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 หรือไม ่

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
คลองม่วง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด เป็นเอกฉันท ์ 

                                องค์ประชุม  34    เสียง  
- เห็นชอบ   33   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง                                           / ระเบียบวาระท่ี  4 … 
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ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องท่ีเสนอใหม่/เพื่อพิจารณา 

 4.3 การขออนุญาตเข้าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านราษฎร์สามัคคี 
(โดยใช้งบประมาณส่วนตัว)        

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง ชี้แจงระเบียบ 
     ประธานสภาฯ    ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สภาทราบ 

นายประทีป   เรืองเกษม  ด้วย อบต.คลองม่วง ได้รับหนังสือจาก นางศิริรัตน์  สโตนคิง เรื่อง ขอเข้าดําเนินการก่อสร้าง  
     นายก อบต.   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านราษฎร์สามัคคี โดยใช้งบประมาณส่วนตัว โดยขอทําการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดความกว้างตามสภาพพ้ืนที่ ยาว 300 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง) ซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายสาธารณะอยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เนื่องจากสภาพปัจจุบันเป็นถนนลูกรังมีความ
ยากลําบากในการสัญจรไป-มา ของชาวบ้าน ฉะนั้นจึงแจ้งขอความประสงค์ที่จะใช้งบประมาณ
ส่วนตัวก่อสร้างถนนสายดังกล่าวเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพ้ืนที่ ในส่วนเป็นไป
ตามอํานาจหน้าที่และข้อกฎหมายระเบียบประการใดขอให้เลขานุการชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ระเบียบฯ ที่เก่ียวข้อง  

นายปวริศ    บุดสาเดช ในการดังกล่าวได้ประสานส่วนกองช่างและส่วนงานกฎหมายและคดี สรุปว่าการดําเนินการ 
   เลขานุการสภาฯ    ดังกล่าวนั้นเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และข้อกฎหมายระเบียบ ดังนี้.- 
 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 

2526 หมวด 1 การรับเงินหรือทรัพย์สิน ข้อ 5 และ ข้อ ๖  
   2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

หมวด 9 ส่วนที่ 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย ข้อ 203 
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณ

สมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ 5 และข้อ 10 
 4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/1628 ลงวันที่ 4 

มิถุนายน 2561 ข้อ 1 ประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561      
ข้อ 1 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ 4 (3) กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเป็นผู้ที่มีอํานาจสูงสุด ดังนั้น กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ 
อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอํานาจของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ อย่างไรก็ดีเนื่องจากการับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุกรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้วยซึ่งการพิจารณางบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องผ่านสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
คลองม่วงพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

 

/ นายเชิดชัย ... 
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นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงก็ได้เสนอให้สภาพิจารณา เรื่อง การขออนุญาต 
    ประธานสภาฯ     เข้าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านราษฎร์สามัคคี ของนางศิริรัตน์  

สโตนคิง โดยใช้งบประมาณส่วนตัว โดยขอทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดความกว้างตามสภาพ
พ้ืนที่ ยาว 300 เมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง)  และตามที่
เลขานุการสภาชี้แจงเพ่ิมเติมให้สภาได้รับทราบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย หรือมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือไม่เชิญ                                                        

นายวินัย   ปิ่นเย็น   เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง ทุกท่าน ตามที่     
 ส.อบต.หมู่ 21  ท่านนายก อบต.ได้เสนอ เรื่อง การขออนุญาตเข้าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      

หมู่ที่ 8   บ้านราษฎร์สามัคคี ของนางศิริรัตน์  สโตนคิง โดยใช้งบประมาณส่วนตัว โดยขอทําการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดความกว้างตามสภาพพ้ืนที่ ยาว 300 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง) นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เนื่องจากการพัฒนาของ
ตําบลคลองม่วง นั้น นอกจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือเงินงบประมาณต่างๆ ที่หน่วยงาน
นํามาพัฒนาแล้วยังมีประชาชนร่วมมือในการช่วยพัฒนา ในส่วนนี้อยากให้ทางองค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองม่วง มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงาน  

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติในที่ประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ 
    ประธานสภาฯ     ในเรื่อง การขออนุญาตเข้าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 8   บ้านราษฎร์

สามัคคี ของนางศิริรัตน์  สโตนคิง โดยใช้งบประมาณส่วนตัว โดยขอทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ขนาดความกว้างตามสภาพพ้ืนที่ ยาว 300 เมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตําบล
คลองม่วง) เชิญยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบการขออนุญาตเข้าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 8   บ้านราษฎร์  
สามัคคี ของนางศิริรัตน์  สโตนคิง โดยใช้งบประมาณส่วนตัว โดยขอทําการก่อสร้างถนน ค.ส .ล. 
ขนาดความกว้างตามสภาพพ้ืนที่ ยาว 300 เมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตําบล
คลองม่วง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด เป็นเอกฉันท ์ 

                                องค์ประชุม  34    เสียง  
- เห็นชอบ   33   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
- งดออกเสียง   -1-   เสียง                       

ระเบียบวาระท่ี  5        เรื่องเพื่อทราบ 

  5.1 การจัดตั้งสํานักสงฆ์ถํ้าสันติธรรมยกฐานะเป็นวัดถ้ําสันติธรรม 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องให้สภาทราบ 
     ประธานสภาฯ    

นายปวริศ     บุดสาเดช  ตามที่ท่านผู้ใหญ่ณัชภัส  พิมพ์สา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ได้เสนอเรื่อง การขอยกฐานะจากสํานักสงฆ์ 
    เลขานุการสภาฯ  สันติธรรมเป็นวัดถ้ําสันติธรรม โดยมีสมาชิกสภาฯ นายสมเดช  เจริญสุข ส.อบต.หมู่ 2 เป็นผู้เสนอ

ญัตติ และมีสมาชิกสภาฯ รับรอง 2 ท่านได้แก่ 1.นายสมพร  เลิศสุวรรณกุล ส.อบต.หมู่ 8                 
2.นายวิชัช ศรีศิริ ส.อบต.หมู่ 8 นั้น สภาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวจะขอนําเรียนต่อที่ประชุม
สภาฯ ดังนี้.- 

/ ตามกฎกระทรวง  …  
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 ตามกฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 3 คําขอสร้าง
วัด และรายงานเพ่ือขอตั้งวัด ขอรวมเป็นวัดเดียว ขอย้ายวัด ขอยุบเลิกวัดขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา หรือขอยกวัดร้างข้ึนเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา ให้เป็นไปตามแบบที่ผู้อํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกําหนด                                
หมวด ๑ การสร้างวัด ข้อ ๕ วัดที่จะสร้างข้ึนต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่สร้างวัดต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่าหกไร่ 
(๒) เป็นสถานที่ท่ีสมควรเป็นที่พํานักของพระภิกษุสงฆ์และการประกอบศาสนกิจ 
(๓) เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งพันคน 
(๔) มีเหตุผลที่สนับสนุนได้ว่า เมื่อตั้งวัดขึ้นแล้วจะได้รับการทํานุบํารุงส่งเสริมจากประชาชน 
(๕) ต้องอยู่ห่างจากวัดอื่นไม่น้อยกว่าสองกิโลเมตร 
(๖) จาํนวนเงินและสัมภาระท่ีจะใช้ในการสร้างวัดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าสองแสนบาท 
ในกรณีที่มีความจําเป็นตามสภาพแห่งท้องที่ ผู้ขออนุญาตสร้างวัดจะขอยกเว้นหลักเกณฑ์ 
ตาม (๑) (๓) หรือ (๕) ก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผล ความจําเป็น และประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่น 
จะได้รับจากการสร้างวัดนั้นประกอบไว้กับคําขอสร้างวัดด้วย 

  ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะสร้างวัดในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง ให้ยื่นคําขอสร้างวัดต่อ
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสาร 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
(ก) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินที่จะใช้สร้างวัด และหนังสือสัญญา 

  ที่ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองที่ดินนั้นได้ทําไว้กับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่ง
แสดงเจตนาว่าจะยกที่ดินนั้นให้แก่วัดที่ขออนุญาตสร้าง หรือ 
(ข) หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในกรณี 
ที่ที่ดินท่ีจะใช้สร้างวัดเป็นที่ดินที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดูแลรักษา 
(๒) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ที่ขออนุญาตสร้างวัด วัดและสถานที่ใกล้เคียงโดยรอบ 
และเส้นทางคมนาคมโดยสังเขป 
(๓) แผนผังแสดงเขตท่ีดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างภายในที่ดินที่จะใช้สร้างวัด โดยให้นําแผนผัง 
ตามแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ท้ายกฎกระทรวงนี้ มาเป็นแนวทางในการสร้างวัดเท่าที่จะทําได้ 

  หนังสือสัญญาตาม (๑) (ก) ให้เป็นไปตามแบบที่ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กําหนด 

 หมวด ๒ การตั้งวัด ข้อ ๙ เมื่อได้สร้างเสนาสนะขึ้นพร้อมที่จะเป็นที่พํานักของพระภิกษุสงฆ์และ
การประกอบศาสนกิจตามแผนผังที่กําหนดไว้แล้ว ให้ผู้ได้รับอนุญาตสร้างวัด ทายาท หรือผู้แทน 
ยื่นรายงานการก่อสร้างและจํานวนพระภิกษุที่จะอยู่ประจําไม่น้อยกว่าหนึ่งรูปเพ่ือขอตั้ งวัดต่อ
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในจังหวัดที่ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดนั้นตั้งอยู่
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานที่ยื่น
ขอถ้าเห็นว่ารายงานหรือการดําเนินการตามรายงานนั้นยังไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วน ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ให้แจ้งให้ผู้ยื่นรายงานแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนเมื่อรายงานที่
ยื่นขอถูกต้องครบถ้วน  

       / ให้ผู้อํานวยการ … 
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 ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอความเห็นจากเจ้าคณะตําบล เจ้าคณะอําเภอ 
นายอําเภอ และเจ้าคณะจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอรายงานพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้ตั้งวัดได้  ให้เสนอรายงานพร้อม
ความเห็นไปยังเจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ ที่เกี่ยวข้อง และผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติเพ่ือพิจารณาตามลําดบัข้อ ๑๐ เมื่อเจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ และผู้อํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรให้ตั้งวัดได้ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เสนอรายงานพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
เรื่องการตั้งวัดและการใช้ชื่อวัดในกรณีที่คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาเห็นสมควรให้ตั้งวัด
และการใช้ชื่อวัด                        

 ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินําเสนอมหาเถรสมาคมเพ่ือพิจารณา เมื่อมหาเถรสมาคม
พิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศตั้งวัดตามชื่อนั้น
ตามแบบ ว. ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ แล้วแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าคณะภาคและเจ้าคณะใหญ่
ทราบพร้อมทั้งรายงานให้นายกรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการประกาศตั้ง
วัดให้ผู้ขอตั้งวัด เจ้าคณะจังหวัด และผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ และ ให้ผู้ อํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศเรื่องการตั้งวัดนั้นในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตตั้งวัด 
๑. รายงานการขออนุญาตตั้งวัด (ศถ.๓) ควรพิมพ์หรือเขียนรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน 
รายการสิ่งปลูกสร้างของวัดให้ลงรายละเอียดทุกรายการที่สร้างขึ้น ถ้ามีหลายรายการจะทําเป็น
บัญชีแนบไปต่างหากก็ได้ และให้บอกขนาดราคาสิ่งปลูกสร้างประกอบด้วย 

 ๒. สําเนาหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด 
 ๓. ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะของวัดที่เป็นฉบับภาพสี  พร้อมลงลายมือชื่อรับรองภาพถ่ายว่าเป็น

เสนาสนะของวัดที่ขอตั้งจริง  จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ รูป  ควรถ่ายให้เห็นสิ่งปลูกสร้างได้ทั่วถึงชัดเจน 
ครบทุกรายการ 

 ๔. สําเนาหนังสือสุทธิของพระภิกษุที่จะเป็นเจ้าอาวาส ต้องมีอายุพรรษาตั้งแต่ ๕ พรรษาขึ้นไป  
พร้อมด้วยบัญชีรายชื่อของพระภิกษุที่จะอยู่พํานักประจํา และสําเนาหนังสือสุทธิของพระภิกษุ    
ทุกรูป 

 ๕. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตตั้งวัด ซึ่งจะต้องเป็น
บุคคลคนเดียวกันกับผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ จะต้องมีหลักฐาน
การเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่ แนบประกอบ กรณีไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ได้รับอนุญาตให้สร้าง ต้องมี
หนังสือมอบอํานาจจากผู้ได้รับอนุญาตสร้าง หรือทายาท พร้อมหลักฐานประกอบ 

 ๖. สําเนาหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใช้ตั้งวัด ซึ่งจะต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๖ ไร่ และ
เป็นสถานที่เดียวกันกับท่ีได้รับอนุญาตให้สร้างวัด 

 ๗. กรณีวัดตั้งอยู่ในที่ดินเอกชนให้แนบหนังสือสัญญายกที่ดินให้สร้างวัด (ศถ.๒) พร้อมหนังสือ
ยินยอมของคู่สมรส(ถ้ามี) กรณีเป็นที่ดินของส่วนราชการ แนบหนังสืออนุญาตที่ส่วนราชการผู้ดูแล
รักษาที่ดินนั้น ๆ ออกให้ 

 ๘. แผนผังแสดงอาคารเสนาสนะ สิ่งปลูกสร้าง 
 ๙. แผนที่แสดงจุดที่ตั้งวัด  ให้ระบุชื่อบ้าน  ชื่อวัดที่อยู่ข้างเคียงโดยรอบ (รัศมี ๑๐ ก.ม.) เส้นทาง

คมนาคมโดยสังเขป พร้อมทั้งกําหนดทิศและระยะทางตามหลักการเขียนแผนที่ 
 

/ ๑๐. ในกรณี … 
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 ๑๐. ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดถึงแก่กรรม หรือย้ายถิ่นฐาน ให้แนบมรณบัตร หรือหนังสือ
มอบอํานาจด้วย 

 ๑๑. กรณีสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดมีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง ต้องแนบเอกสาร
การเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย หรือหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่
ปกครองท้องถิ่นเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 ๑๒. สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ลงนามและตําแหน่งรับรองความ
ถูกต้อง 

 ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
 เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดดําเนินการก่อสร้างอาคารเสนาสนะมั่นคง ถาวร เหมาะสมที่จะเป็นที่

พํานักของพระสงฆ์แล้ว จึงจัดทําเรื่องขออนุญาตตั้งวัด โดยผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ทายาท หรือ
ผู้ได้รับมอบอํานาจ จัดทํารายงานขอตั้งวัดตามแบบฟอร์ม (แบบ ศถ.๓) พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบ เสนอต่อนายอําเภอท้องที่เมื่อนายอําเภอพิจารณาเห็นสมควรแล้ว ให้นําปรึกษาเจ้าคณะ
อําเภอ แล้วเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด                   

 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแล้ว ให้นําปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแล้วส่งเรื่องและ
ความเห็นไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเมื่อสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
พิจารณาเห็นสมควรให้ตั้งวัดได้ ให้รายงานเพ่ือขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมาย  เมื่อเห็นชอบแล้ว จึงนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรอง
การตั้งชื่อวัด จากนั้นเสนอขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมมหาเถรสมคม เมื่อมหาเถรสมาคม  
พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะจัดทําประกาศตั้งวัดเพ่ือ
เสนอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายลงนามประกาศแล้วประกาศตั้งวัดในราชกิจจา
นุเบกษา แจ้งผู้เกี่ยวข้อง และส่งประกาศตั้งวัดให้แก่ผู้ขออนุญาต สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ นําขึ้นทะเบียนวัดให้เจ้าอาวาสแห่งวัดนั้นประสานกับผู้ยกที่ดินให้สร้างวัด เพ่ือดําเนินการ
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่วัดที่ได้ตั้งขึ้น และบันทึกประวัติวัดไว้เป็นหลักฐานต่อไป 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเรื่องการขอยกฐานะจากสํานักสงฆ์ถ้ําสันติธรรมเป็น 
     ประธานสภาฯ    วัดถ้ําสันติธรรมในรายละเอียดต่างๆ ตามที่สมาชิกสภาฯ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ได้เสนอต่อที่ประชุม 

สภาฯ มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่เชิญ 

นายประจักษ์   ปลื้มศรี เรียนสอบถามดังนี้การขออนุญาตสร้างวัดหรือสํานักสงฆ์มีความเกี่ยวข้องกับกิจการสภาฯ หรือ 
    ส.อบต.หมู่ 7 องค์การบริหารส่วนตําบลอย่างไร 

นายปวริศ     บุดสาเดช  ขออนุญาตตอบประเด็นที่สมาชิกสภาฯ มีข้อสงสัย ดังนี้ เนื่องจากการขออนุญาตสร้างวัด หรือ 
    เลขานุการสภาฯ การอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการ การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับ

พระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างข้ึนเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา นั้น องค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองม่วงไม่มีอํานาจในเรื่องการขออนุญาต  แต่ก็จะมีในส่วนที่เกี่ยวข้องในการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การก่อสร้างเจดีย์ โบสถ์ ศาลาการ
เปรียญ การสร้างกุฏิสงฆ์ หรือสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพิธีทางศาสนา นั้น เป็นไปตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งส่วนนี้องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงมีหน้าที่ใน
การอนุมัติ อนุญาต หรือการให้ระงับการก่อสร้าง การตรวจแบบแปลน แบบรูปรายการต่างๆ ตาม
หลักวิชาการทางช่าง เพ่ือประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย 
การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมการผังเมอืง การสถาปตัยกรรม     / นายเชิดชัย … 
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นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  มีท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่เก่ียวกับประเด็นการขออนุญาตจัดตั้งสํานักสงฆ์ถํ้าสันติธรรม 
     ประธานสภาฯ    ยกฐานะเป็นวัดถ้ําสันติธรรมเนื่องจากในการอนุมัติหรืออนุญาตเป็นอํานาจอนุมัติของผู้ว่าราชการ

จังหวัด แต่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงสามารถรับรู้  รับทราบข้อมูลต่างๆ                     
ในการดําเนินการดังกล่าวได้เนื่องจากมีความเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตชุมชน 

มติที่ประชุม               สภาฯ รับทราบ เรื่อง การจัดตั้งสํานักสงฆ์ถํ้าสันติธรรมยกฐานะเป็นวัดถ้ําสันติธรรม 

ระเบียบวาระท่ี  6           เรื่องอ่ืนๆ 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกสภาฯ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ ท่านใดมีข้อราชการ 
      ประธานสภาฯ       จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เชิญ  

 นายประทีป   เรืองเกษม  ขอแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ นะครับเนื่องจากในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 กลุ่มครูรักตะกร้อ  
     นายก อบต.   อําเภอปากช่องได้ดําเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อประชาชนชายไม่จํากัดภูมิลําเนา  
 ภายใต้ชื่อ “โครงการสืบสานตะกร้อไทยห่างไกลยาเสพติด มุทิตาจิตแด่พ่อครูเกษียณ” โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือจัดกิจกรรมรําลึกถึงบุคลากรครูที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนากีฬาเซปักตะกร้อ
ของอําเภอปากช่องที่จะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2562 รวมถึงเป็นการให้เกียรติและร่วมไว้
อาลัยแด่บุคลากรครูที่เสียชีวิตที่จะเกษียณอายุราชการในปีเดียวกัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชน เยาวชนในท้องถิ่น ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ได้ออกกําลังกายให้มี
สุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากยาเสพติด  

    ในการดังกล่าวทางชมรมกลุ่มครูรักตะกร้ออําเภอปากช่องได้ขออนุญาตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองม่วงเพ่ือใช้สถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ภายใต้“โครงการสืบสาน
ตะกร้อไทยห่างไกลยาเสพติด มุทิตาจิตแด่พ่อครูเกษียณ” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 จึงขอเชิญ
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมมุทิตา
จิตดังกล่าวเพ่ือเป็นการแสดงความอาลัยแด่ครู อาจารย์ ผู้ วายชนม์ และแสดงความยินดีกับครู 
อาจารย์ ที่จะเกษียณอายุราชการซึ่งท่านทั้งหลายเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับตําบลของเรา              
จึงขอประชาสัมพันธ์มา ณ โอกาสนี้ 

 
มติที่ประชุม                    สภาฯ รับทราบ  

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ขอขอบคุณสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน สภาองค์การบริหารส่วน 
      ประธานสภาฯ      ตําบลคลองม่วงได้ประชุมฯ ตามระเบียบวาระครบทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายได้กําหนดเรียบร้อย

แล้ว ขออนุญาตปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2562                            

เลิกประชุมเวลา  11.59 น. 

                                              (ลงชื่อ)               ผู้จดรายงานการประชุม      

                                                            (นายปวริศ    บุดสาเดช)                                           
                                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง   

/ คณะกรรมการตรวจรายงาน … 
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                   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3                 
ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2  เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยถือปฏิบัติตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๓๓  เมื่อวันที่  30  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                    

                             (ลงชื่อ)                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                         (นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ)  
                                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
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                   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุ มสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3                 
ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2  เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยถือปฏิบัติตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๓๓  เมื่อวันที่  30  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 
 

 


