
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
 สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   ประจ าปี  ๒๕๖2 

วันพุธที่   16   มกราคม  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. นายพสิษฐ์พล พลสินธุ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 7 นายพสิษฐ์พล พลสินธุ์ 

๑๑. นายวิชัช   ศรีศิริ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 8 นายวิชัช   ศรีศิร ิ

๑๒. นายสมพร    เลิศสุวรรณกุล สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 8 นายสมพร    เลิศสุวรรณกุล 

13. นางสาวติ๋ม    ตันมณีกูล สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 9 นางสาวติ๋ม    ตันมณีกูล 
14. นายบุญเชิด   วงพุมมา สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 9 นายบุญเชิด   วงพุมมา 
15. นางชลธนธร   บุญโสม สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 10 นางชลธนธร   บุญโสม 
16. นางชโลม   ชมโคกสูง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 11 นางชโลม   ชมโคกสูง 

17. นายสมนึก รัตนพันธ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 11 นายสมนึก รัตนพันธ์ 

18. นายเหมือน   ขอห้อมกลาง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 13 นายเหมือน   ขอห้อมกลาง 
19. นายบุญเกื้อ   ช่วยสระน้อย สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 13 นายบุญเกื้อ   ช่วยสระน้อย 
20. นายสมหมาย   ผลธุสะ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 15 นายสมหมาย   ผลธุสะ 
21. นางสาวรัศมี   ปาทองหลาง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 15 นางสาวรัศมี   ปาทองหลาง 
22. นายธิวา    สาระวงษ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 17 นายธิวา    สาระวงษ ์

23. นายสําราญ   กลิ่นจันทร์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 18 นายสําราญ   กลิ่นจันทร์ 

24. นายพงษ์เพ็ชร์ เรืองศรี สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 19 นายพงษ์เพ็ชร์ เรืองศรี 

25. นายแดง   คุ้มตาเนิน สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 19 นายแดง   คุ้มตาเนิน 

 

/ ผู้มาประชุม … 
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ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
26. นายประจักร์    รักสกูล สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 20 นายประจักร์    รักสกูล 
๒7. นายอุดร     คัณธทรัพย์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 20 นายอุดร     คัณธทรัพย์ 
28. นายวินัย    ปิ่นเย็น สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 21 นายวินัย    ปิ่นเย็น 
29. นายปวริศ     บุดสาเดช เลขานุการสภาฯ อบต.คลองม่วง นายปวริศ     บุดสาเดช 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายประทีป     เรืองเกษม นายก อบต.คลองม่วง นายประทีป     เรืองเกษม 
๒. นายประเสริฐ    สาระวงษ์ รองนายก อบต.คลองม่วง นายประเสริฐ    สาระวงษ์ 
๓. นายสามารถ    มีฤกิจ รองนายก อบต.คลองม่วง นายสามารถ    มีฤกิจ 
๔. นายเหลี้ยม   นันโท เลขานุการ อบต.คลองม่วง นายเหลี้ยม   นันโท 
5. นายนนทิวรรธน์    วัฒนสันตพิงศ์ นิติกรปฏิบัติการ นายนนทิวรรธน์  วัฒนสันติพงศ์ 
6. ส.ท.ชาญรบ  ตุ้มสูงเนิน เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ส.ท.ชาญรบ  ตุ้มสูงเนิน 

 
ผู้ลาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายเล็ก   ยิ่งนอก สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 5 ลาป่วย 
2. นายประจักษ์   ปลื้มศรี สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 7 ลากิจ 
3. นายสายัน   วัยเจริญ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 12 ลากิจ 
4. นายสามารถ   อารีเอ้ือ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 14 ลากิจ 

5. นายไพบูลย์    เอกสุวรรณกุล สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 16 ลากิจ 

ผู้ขาดประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายสมพร สําเนียง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 1 - 
2. นายสมาน   คงขุนทด สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 14 - 
3. นางหทัยรัตน์   พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 17 - 

ผู้มาประชุม             29     คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม         6     คน                                                                        
ผู้ลาประชุม               3     คน  
ผู้ขาดประชุม             3     คน                                                                                                

เปิดประชุมเวลา เวลา  09.๐๐ น. 

   นายปวริศ     บุดสาเดช   เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุม  
       เลขานุการสภาฯ  แล้วจึงได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ ได้    
                                   ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.-                           / ระเบียบวาระท่ี ๑... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑           เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงแจ้งคําร้องต่อผู้กํากับดูแล (นายอําเภอปากช่อง) 
    ประธานสภาฯ     ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.

2562 เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง การเก็บ ขน และ
กําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในตําบลคลองม่วง พ.ศ.2562  เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ในตําบลคลองม่วง รวมทั้งพิจารณาข้อราชการอ่ืนๆ  ตั้งแต่วันที่  14 – 28 มกราคม 
2562 เป็นต้นไป มีกําหนดระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน นั้น     

      ในการดังกล่าวเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๖ ข้อ ๒๓ และข้อ 
๒๔  จึงนัดประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงทุกท่าน พร้อมเชิญผู้บริหาร     
และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2           
ในวันพุธที่  16  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖2  เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองม่วง (การแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการสีกากี)  

มติที่ประชุม                    ที่ประชุมรับทราบ       

ระเบียบวาระท่ี ๒            เรื่องที่เสนอใหม่/เพื่อพิจารณา 

2.1 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอยในตําบลคลองม่วง พ.ศ.2562 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงแถลงบันทึกหลักการและเหตุผลให้สภาฯ   
     ประธานสภาฯ     รับทราบ 

นายประทีป   เรืองเกษม    ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงได้จัดทําร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร     
นายก อบต.คลองม่วง  ส่วนตําบลคลองม่วงเรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในตําบลคลองม่วง พ.ศ. 

2562 โดยมีวัตถุประสงค์หลักการและเหตุผล ดังนี้.- 
หลักการ 

เพ่ือให้การปฏิบัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองม่วง  เป็นไปในแนวทางของพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

เหตุผล 
เนื่องจาก พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ประกาศใช้บังคับ จึงเห็นสมควรตราข้อบัญญัติตําบลเรื่อง เรื่อง การเก็บ ขน 
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในตําบลคลองม่วง พ.ศ. 256 2  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และเพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาความสะอาด การจัดระเบียบในการคัด
แยก เก็บ ขน กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน ทางเท้า แม่น้ํา 
ลําคลอง ที่สาธารณะต่างๆ ตลอดจนการกําหนด หลักเกณฑ์การยื่นขอใบอนุญาตการเก็บ ขน หรือ 
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   และการกําหนดบทโทษผู้กระทําความผิด จึงจําเป็นต้องตรา
ข้อบัญญัติตําบลนี้ขึ้น                                                           / ข้อบัญญัติต าบล ... 
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ข้อบัญญัติต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
เรื่อง การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในต าบลคลองม่วง 2562 

***************************** 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง

การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในตําบลคลองม่วง   พ.ศ.2562 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร

ส่วนตําบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ประกอบพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 34/3 
และพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ.2535 มาตรา 20 มาตรา 63 มาตรา 65 อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล องค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองม่วง จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงพิจารณาตาม
รายละเอียดในเอกสารที่เสนอญัตติต่อสภามาด้วยแล้วพร้อมนี้ 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงได้แถลงบันทึกหลักการและเหตุผลรวมทั้ง  
     ประธานสภาฯ      รายละเอียดร่างข้อบัญญัติตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงเรื่อง การเก็บ ขน และกําจัด

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในตําบลคลองม่วง 2562 ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบดังกล่าวแล้ว อาศัย
อํานาจตามความในข้อ 47 แห่งระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ในระเบียบวาระนี้ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ หากมีท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญ 

นายปวริศ   บุดสาเดช  ขอนําเรียนชี้แจงกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศคําสั่งหนังสือสั่งการ 
   เลขานุการสภาฯ หรือแนวทางปฏิบัติซึ่งเลขานุการสภาฯเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมเติม

ก่อนการพิจารณาลงมตขิั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ดังนี้.- 
 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยชุมชน “จั งหวัดสะอาด” โดยกระทรวงมหาดไทยบู รณาการร่ วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ “ประเทศไร้ขยะ” ตามแนวทาง
ประชารัฐ ระยะที่ 1 โดยใช้หลัก 3Rs คือ ใช้น้อยใช้ซ้ํา และนํากลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในประเทศลดลง และเนื่องจากการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็น
นโยบายที่สําคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เราจึงพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงเรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย      
ในตําบลคลองม่วง 2562 เพ่ือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตําบลคลองม่วงอย่าง
มีประสิทธิภาพ จากการได้ดูรายละเอียดเนื้อหาในร่างฯ ดังกล่าวเบื้องต้นมีบางข้อที่เราจะต้องไป
พิจารณา เช่น ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง ตั้ งแต่วัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ก็ให้คณะกรรมการฯ ไปดูว่าระยะเวลาจะทัน   
ใช้บังคับ ข้อ 11 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย โดยวิธีการอันอาจทําให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่ 
จะได้กระทําโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ หรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น บางข้อความอาจต้องแก้ไข เช่นคําว่า “มลภาวะ” กับ “มลภาวะเป็นพิษ” 
ความหมายแบบไหนที่ถูกต้อง                                                         / ส่วนในเรื่อง ... 
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    ส่วนในเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแนบท้ายร่างข้อบัญญัติฯ ท่านคณะกรรมการฯ ต้องไปศึกษา
ว่าอัตราเรียกเก็บเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายหรือไม่ ซึ่งกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองม่วงได้แต่งตั้งคณะการแปรญัตติด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 5 ท่าน 
ประกอบด้วย  1. นายประจักษ์   ปลื้มศรี สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 7 

    2. นายบุญเชิด   วงพุมมา      สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 9 
    3. นางชโลม   ชมโคกสูง  สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 11 
    4. นางสาวรัศมี   ปาทองหลาง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 15 
    5. นางหทัยรัตน์   พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 17 
   เป็นคณะกรรมการกิจการสภาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แต่วันนี้ก็ขอให้ตรวจดูรายละเอียด

และอภิปรายในเอกสารก่อนการพิจารณาลงมติรับหลักการ   

นายสุชาติ   ญาติจันอัด  ขออนุญาตเรียนสอบถามเกี่ยวกับสถานประกอบการรับซื้อของเก่าจะอยู่ในข่าย      
   รองประธานสภาฯ  เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/การขออนุญาต หรือไม่ อย่างไร 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  แนวคิดท่ีท่านได้กล่าวมานั้นในมุมมองทางตําบลคลองม่วงยังไม่มีการดําเนินการจัดเก็บขยะ 
     ประธานสภาฯ      และได้สังเกตหลาย อปท. ที่มีเรื่องการบริหารจัดการขยะในตําบลซึ่งข้อเท็จจริงประชากรเพ่ิมมาก

ขึ้นปริมาณขยะก็เพ่ิมข้ึนตามแต่ปัญหาในสังคมเมืองใหญ่ที่พบเห็นคือการนําขยะมาทิ้งแบบไม่ถูกวิธี
ทําให้มีปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึน และตามที่ท่านนายก/เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงในเบื้องต้นถ้า
ตําบลเราไม่มีถังขยะแต่มีถุงที่ทาง อบต.กําหนดให้ทิ้งปัญหาปริมาณขยะก็อาจลดน้อยลงได้ 

นายสุชาติ   ญาติจันอัด  ขออนุญาตอีกเรื่องเมื่อก่อนตําบลคลองม่วงเคยติดตั้งป้ายเกี่ยวกับขยะแบบชั่วคราว       
   รองประธานสภาฯ    อยากให้พิจารณาตั้งงบประมาณทําป้ายแบบถาวร 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  เป็นแนวคิดท่ีดีถ้าผลของการประกาศใช้บังคับข้อบัญญัติตําบลองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ      ตําบลคลองม่วงเรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในตําบลคลองม่วง 2562  

มีผลใช้บังคับก็คงเข้าไปควบคุมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านนั้น 

  นายสนม  เพิดขุนทด ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับการตั้งจุดบริการทิ้งขยะกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพราะบางหมู่บ้าน 
ส.อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 3 ถังขยะก็อยู่ไม่เป็นจุดและมีปัญหาขยะเพราะไม่รู้ประเภทของขยะแต่เอามาท้ิงรวมกัน และอยาก    
    ให้หมู่บ้านร่วมกันคัดแยกขยะก่อนนํามาท้ิงเพ่ือลดปัญหา   

   นายแดง   คุ้มตาเนิน ขออนุญาตต่อที่ประชุมสภาฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะอยากให้ทุกหมู่บ้าน 
ส.อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 19  ตั้งคณะกรรมการดูแลขยะหมู่บ้านละ 1 ท่าน ให้มีหน้าที่ให้คําปรึกษาดูแลเกี่ยวกับการทิ้งขยะ    
    การคัดแยกให้ถูกวิธี 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 
     ประธานสภาฯ       

นายปวริศ   บุดสาเดช  ก็ต้องฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์ผู้นําชุมชน และประชาชน เกี่ยวกับ 
   เลขานุการสภาฯ การรณรงค์คัดแยกขยะ และจัดอบรมให้ความรู้แกประชาชนอย่างจริงจังหรือแม้แต่การดําเนินการ    
    เกี่ยวกับปลูกฝังจิตสํานึกให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายในรายละเอียดเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติตําบล 
     ประธานสภาฯ      องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในตําบล 

 
/ คลองม่วง พ.ศ.2562 ... 
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คลองม่วง พ.ศ.2562 อีกหรือไม่ การพิจารณาในขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวได้ 
อภิปรายในเรื่องนั้นสมควรแล้ว จะขอมติที่ประชุมฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
ตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ใน
ตําบลคลองม่วง 2562 ยกมือ 

มติที่ประชุม                มีมตเิห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง เรื่อง การเก็บ ขน    
                             และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในตําบลคลองม่วง พ.ศ.2562 เป็นเอกฉันท์ เมื่อเวลา  ๑0.30 น.   
                               องค์ประชุม  28    เสียง  

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

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  อาศัยระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
    ประธานสภาฯ     พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 45 วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณจะ พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมี
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามข้อ 105 
(3) ถือเป็นคณะกรรมการสามัญตามข้อ 103 (1) จึงประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ข้อ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเสนอชื่อ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
กว่าสองคนข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็น
หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆเลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกําหนด
นัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ 
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกําหนดเวลานัดประชุม 

   ประกาศให้ที่ประชุมทราบว่าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย   

   1. นายประจักษ์   ปลื้มศรี สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 7 
   2. นายบุญเชิด   วงพุมมา      สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 9 
   3. นางชโลม   ชมโคกสูง  สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 11 
   4. นางสาวรัศมี   ปาทองหลาง สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 15 
   5. นางหทัยรัตน์   พูลสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 17 

    มติที่ประชุม                    ที่ประชุมรับทราบ       

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ   การพิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร่างข้อบัญญัติตําบลองค์การบริหารส่วน    
      ประธานสภาฯ      ตําบลคลองม่วง เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในตําบลคลองม่วง 2562  

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 49 
กําหนดว่าญัตติร่างเทศบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอ
คําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

/ นายบุญเชิด   วงพุมมา ... 
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นายบุญเชิด   วงพุมมา เสนอกําหนดระยะเวลายื่นคําแปรญัตติ วันที่ 17,18,21  มกราคม พ.ศ. 25๖2 
ส.อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 9  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอคําแปรญัตติ  
                                ได้ที่ห้องสํานักปลัด ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ   ผู้รับรองสองท่าน 1. นางชโลม   ชมโคกสูง     สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 11 
      ประธานสภาฯ             2. นางสาวรัศมี   ปาทองหลาง  สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 15 

      มติที่ประชุม             มีมติเห็นชอบกําหนดระยะเวลายื่นคําแปรญัตติ วันที่ 17,18,21  มกราคม พ.ศ. 25๖2 
 เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐   เป็นเอกฉันท์  
                                องค์ประชุม  28    เสียง  
 - เห็นชอบ   27   เสียง    
 - ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
 - งดออกเสียง   -1-   เสียง  

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  ตามข้อบังคับฯ ข้อ 109 กําหนดว่าการนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น   
     ประธานสภาฯ   ครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาขอเชิญเลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปร

ญัตติเลขานุการฯ ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

นายปวริศ     บุดสาเดช  นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติตําบลองค์การบริหารส่วน      
    เลขานุการสภาฯ  ตําบลคลองม่วง เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในตําบลคลองม่วง 2562 

ในวันอังคารที่  22  มกราคม พ.ศ.๒๕๖2 เวลา 10.00 น. พร้อมนี้จะแจ้งให้คณะกรรมการ
แปรญัตติทําหนังสือแจ้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ หัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่านทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชม. ณ ห้องประชุมสภา อบต.คลองม่วง             

มติที่ประชุม                ที่ประชุมรับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี ๒            เรื่องท่ีเสนอใหม่/เพื่อพิจารณา 

2.2 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)  

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงแถลงบันทึกหลักการและเหตุผลให้สภาฯ   
     ประธานสภาฯ     รับทราบ 

นายประทีป   เรืองเกษม    ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี      
นายก อบต.คลองม่วง  (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทํางบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณประกาศใช้เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน   2559 นั้น  
เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทําให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น
เพ่ือให้แผนพัฒนาฯมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ที่วางไว้ จึงจําเป็นต้องมีการเพิ่มเติม โครงการที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนฯ 4 ปีที่ประกาศใช้บังคับ หรือ
มีอยู่แต่ต้องการเปลี่ยนปีงบประมาณที่จะดําเนินงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลง ที่ทําให้สาระสําคัญ
เปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการที่จะทําในแต่ละปี 
โดยเฉพาะโครงการที่จะนําไปตราเป็น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงมีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนํานโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไป 

 
/ ปฏิบัติได้อย่าง … 
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ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ห้วงระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  และแผนพัฒนาภาค ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 จึงเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1– ๒๕๖4) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชนในตําบลคลองม่วงต่อไป 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 6) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

*********************************** 
หลักการ 

                     อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 จึงได้ดําเนินการจัดทําระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 และได้ล ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เล่ม 135 ตอนพิเศษ 246 ง       
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบดังกล่าว  มีสาระสําคัญ ดังนี้.- 
                   ข้อ 10 ให้ เ พ่ิมเติมความต่อไปนี้ เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
                   “ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
เป็นอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
  “ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
ให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”   

เหตุผล 
                  เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง                         
มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนํานโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีห้วงระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด  และแผนพัฒนาภาค  

/ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี … 
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ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 จึงได้
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1– ๒๕๖4) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถ
ตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในตําบลคลองม่วงต่อไป      

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน  22  โครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 

1. โครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ หมู่ที่ 1 บ้านซับเศรษฐี จํานวน 2 จุด จุดที่ 1 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 141 เมตร จุดที่  2 ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 691 เมตร 
งบประมาณ 500,000  บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมาก ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,242 เมตร งบประมาณ 500,000  บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสด ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร งบประมาณ 500,000  บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ หมู่ที่ 4 บ้านคลองม่วง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,200 เมตร งบประมาณ 500,000  บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ หมู่ที่ 5 บ้านซับพลู ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,977 เมตร งบประมาณ 500,000  บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ หมู่ที่ 6 บ้านโป่งวัวแดง จํานวน 2 จุด จุดที่ 1 
ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 330 เมตร จุดที่ 2 ขนาด กว้าง 5.50 เมตร ยาว 680 เมตร 
งบประมาณ 500,000  บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ หมู่ที่ 7 บ้านคลองสมบูรณ์ ขนาด กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,984 เมตร งบประมาณ 500,000  บาท 

8. โครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ หมู่ที่ 8 บ้านราษฎร์สามัคคี ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 680 เมตร งบประมาณ 500,000  บาท 

9. โครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ หมู่ที่ 9 บ้านโป่งดินดํา ขนาด กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 400 เมตร งบประมาณ 500,000  บาท 

10. โครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองผักหนอก ขนาด กว้าง 6 
เมตร ยาว 900 เมตร งบประมาณ 500,000  บาท 

/ 11. โครงการก่อสร้าง ... 



 

-10- 

11. โครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ หมู่ที่ 11 บ้านหนองไทร จํานวน 2 จุด จุดที่ 1 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 213 เมตร จุดที่  2 ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 775 เมตร     
งบประมาณ 500,000  บาท 

 12. โครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ หมู่ที่ 12 บ้านศาลเจ้า ขนาด กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 790 เมตร งบประมาณ 500,000  บาท  

13. โครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ หมู่ที่ 13 บ้านลําสะพานหิน  ขนาด  กว้ า ง  6 
เมตร ยาว 1,000 เมตร  งบประมาณ 500,000  บาท 

14. โครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ หมู่ที่ 14 บ้านโคกสูง ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,086 เมตร งบประมาณ 500,000  บาท 

15. โครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ หมู่ที่ 15 บ้านหนองผักบุ้ง ขนาด กว้าง 6 เมตร 
ยาว 600 เมตร งบประมาณ 500,000  บาท 

16. โครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ หมู่ที่ 16 บ้านหนองหิน ขนาด กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 240 เมตร งบประมาณ 500,000  บาท 

17. โครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ หมู่ที่ 17 บ้านสันติสุข จํานวน 2 จุด จุดที่ 1 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 169 เมตร จุดที่ 2 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,137 เมตร 
งบประมาณ 500,000  บาท 

18. โครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ หมู่ที่ 18 บ้านหนองไทรใต้ขนาด กว้าง 6 เมตร 
ยาว 765 เมตร งบประมาณ 500,000  บาท  

19. โครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทรเหนือ จํานวน 2 จุด  
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,370 เมตร จุดที่ 2 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 685 เมตร
งบประมาณ 500,000  บาท 

20. โครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ หมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว จํานวน 2 จุด จุดที่ 1 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 260 เมตร จุดที่ 2 ขนาด กว้าง 5.5 เมตร ยาว 775 เมตร 
งบประมาณ 500,000  บาท 

21. โครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ หมู่ที่ 21 บ้านแสนสุข ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร งบประมาณ 500,000  บาท 

22. โครงการขุดลอกคูคลองลําน้ําสาธารณะ หมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว โดยทําการขุดลอก       
คูคลองลําน้ําสาธารณะ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 138 เมตร ลึก 1 เมตร 

 

/ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) ... 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 

 สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส่วนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป จํานวน  1  โครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 

1. ศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนอําเภอปากช่อง เพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์การร่วมช่วยเหลือ
ประชาชนจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อบต.หนองน้ําแดง งบประมาณ   10,000  บาท 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.07) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)  

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เพ่ิมเติมแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.2562            
จํานวน   22   โครงการ  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 10,545,000  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป เพ่ิมเติมแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ.2564            
จํานวน   1   โครงการ  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 10,000  บาท 
รวมทั้งสิ้น  10,575,000   บาท 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ   เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 
     ประธานสภาฯ      

นายปวริศ   บุดสาเดช  ตามท่ีได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอําเภอปากช่อง ท่านนายอําเภอได้แจ้งให้องค์กร    
   เลขานุการสภาฯ ปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือขับเคลื่อน 

นโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ว่าในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2561 มีมติเห็นชอบการดําเนินโครงการ
ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญดังนี้.- 

 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 3739 ลงวันที่  16 
พฤศจิกายน 2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลในการแก้ ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํ าต่อ เนื่ อง ในปีงบประมาณ 2562                
จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
1)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราและ

อยู่ในแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่นเพ่ือขอใช้จ่ายเงินสะสมตามอํานาจหน้าที่ด้านบริการชุมชน
และสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่
จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

2)  การสํารองเงินไว้ใช้จ่ายกรณีจําเป็นให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ  89 

/ กรณีโครงการ/กิจกรรม ... 
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 กรณีโครงการ/กิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561       
ข้อ 22/2  
  สําหรับขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2564) ได้กําหนดประชุมผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 21 หมู่บ้าน และผ่านกระบวนการ
ประชาคมท้องถิ่นตามหลักประชารัฐยื่นเอกสารเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ
โครงการที่เสนอต่อสภาฯ เพ่ือบรรจุเพ่ิมเติมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงโดยมีวัตถุประสงค์ปรับแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือรองรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณจากส่วนกลาง 
เนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วนและสําคัญ 
  ชี้แจงประเด็นที่ต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการขุดลอกคูคลองลําน้ําสาธารณะ 
หมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว โดยทําการขุดลอกคูคลองลําน้ําสาธารณะ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 138 
เมตร ลึก 1 เมตร งบประมาณ  45,000  บาท                  
  เนื่องจากมีกรณีข้อพิพาทและประชาชนได้รับความเดือดร้อนในบริเวณลําน้ําสาธารณะหมู่
ที่ 20 บ้านวังมะนาวเพราะพ้ืนที่คลองสาธารณะดังกล่าวโดนปิดกั้นลํารางสาธารณะทําให้น้ําไม่
สามารถระบายได้ การดังกล่าวมอบหมายให้หัวหน้าสํานักปลัดพร้อมด้วยนิติกรส่วนการโยธาลง
พ้ืนที่ตรวจสอบเร่งด่วนปรากฏข้อเท็จจริงว่าพ้ืนที่บริเวณนั้นเป็นที่ทําการเกษตรของชาวบ้านที่เข้า
มาครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินแต่ได้มีการขุดดินทมดินปิดกั้นลํารางสาธารณะจึงได้แจ้ง
รับทราบข้อกล่าวหาพร้อมทั้งแจ้งสํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาให้ยืนยันระวางแนวเขตให้
ถูกต้องชัดเจนเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีความจําเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการขุดลอกคูคลอง
ลําน้ําสาธารณะ หมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว โดยทําการขุดลอกคูคลองลําน้ําสาธารณะ ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 138 เมตร ลึก 1 เมตร งบประมาณ  45,000  บาท ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) ต่อไป 
  ชี้แจงประเด็นเพ่ิมเติมโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนอําเภอปากช่อง 
เพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์การร่วมช่วยเหลือประชาชนจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อบต.หนองน้ําแดง 
งบประมาณ   10,000  บาท โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอําเภอปากช่อง ให้รับผิดชอบดูแลในการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ข้อ 19 จึงได้เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) และให้การอุดหนุนงบประมาณฯ ต่อไป 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายในรายละเอียดเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     ประธานสภาฯ       (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง        

อีกหรือไม่ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 
ดังกล่าวได้ อภิปรายในเรื่องนั้นสมควรแล้ว จะขอมติที่ประชุมฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)  ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองม่วง รวมงบประมาณทั้งสิ้น  10,575,000   บาท  ยกมือ 
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มติที่ประชุม                มีมติเห็นชอบร่างร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)  ของ  
  องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง รวมงบประมาณทั้งสิ้น  10,575,000 บาท เป็นเอกฉันท ์
                               องค์ประชุม  28    เสียง  
 - เห็นชอบ   27   เสียง    
 - ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
 - งดออกเสียง   -ไม่มี-   เสียง       

ระเบียบวาระท่ี 4            เรื่องอ่ืนๆ  

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  มีสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการจะอภิปรายหรือมีข้อราชการเพ่ิมเติม 
     ประธานสภาฯ      หรือไม่เชิญเสนอในที่ประชุม 

นายสุชาติ   ญาติจันอัด  อาศัยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 63       
   รองประธานสภาฯ       ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอให้ยืนยันการรวมกลุ่มพื้นที่ (Clusters) ที่ 9 ในการจัดการขยะมูลฝอย 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  พิจารณาเนื้อหาแล้วปรากฎว่าเป็นเรื่องนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลขอบรรจุเข้าระเบียบวาระการ 
     ประธานสภาฯ      ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562 ระเบียบวาระที่ 2.3 ตามข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 38 วรรคห้า ขอผู้รับรองสองท่าน 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ   ผู้รับรองสองท่าน 1. นายธิวา    สาระวงษ์    สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 17 
      ประธานสภาฯ             2. นายบุญเชิด   วงพุมมา    สมาชิกสภา อบต.คลองม่วง หมู่ที่ 9 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบบรรจุเข้าระเบียบวาระท่ี 2.3  เรื่อง ขอให้ยืนยันการรวมกลุ่มพ้ืนที่ (Clusters)         
                                   ที่ 9 ในการจัดการขยะมูลฝอย  เป็นเอกฉันท์ 
                                องค์ประชุม  28    เสียง  
 - เห็นชอบ   27   เสียง    
 - ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  เสียง  
 - งดออกเสียง   -1-   เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๒ (เพิ่มเติม)   เรื่องท่ีเสนอใหม่/เพื่อพิจารณา 

  2.3 ขอให้ยืนยันการรวมกลุ่มพื้นที่ (Clusters) ที ่9 ในการจัดการขยะมูลฝอย 

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงชี้แจงข้อราชการให้สภาฯ   
     ประธานสภาฯ     รับทราบ 

นายประทีป   เรืองเกษม    ตามเอกสารหนังสือที่อ้างถึงด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครอง  
นายก อบต.คลองม่วง   ท้องถิ่นว่าให้ปรับปรุงข้อมูลการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายการรวมกลุ่มพ้ืนที่ใน
การจัดการมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมาจึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่รายงานข้อมูล 
ดังนี้.- 
1.  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย 

(Clusters) ของ อปท.ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาแจ้งความประสงค์ในการทําบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะของ อปท. MOU พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

2.  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) 
ให้รายงานข้อมูลการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย ตามแบบรายงานที่กําหนด 
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 ส่วนในรายละเอียดเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้สภาฯ ได้รับ
ทราบอีกครั้ง 

นายปวริศ   บุดสาเดช  ตามท่ีไปประชุมรับทราบนโยบายอําเภอปากช่องเราพิจารณาในครั้งแรกจะไปเข้าร่วม  
   เลขานุการสภาฯ ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ  MOU กับ อบต.นากลาง ทางส่วนที่

รับผิดชอบเรื่องนี้ก็ไม่ได้รับไว้พิจารณา เนื่องจากอําเภอปากช่องไม่ได้อยู่ในกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการ
มูลฝอย (Clusters) โดย (Clusters) จะแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์พ้ืนที่ต้องอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน
รวมกลุ่มเพ่ือการบริหารจัดการขยะโดยมีนโยบายในการทําโรงงานไฟฟ้า ทาง อบต.คลองม่วงจึง
ไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทางคณะผู้บริหารก็ได้ร่วมกันปรึกษาหารือและรับพิจารณาอยู่ 2 
แห่ง ได้แก่ 1. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสาหร่าย 2. เทศบาลเมืองปากช่อง ในส่วนของ
เทศบาลเมืองปากช่องอยู่ขั้นตอนการทําประชาพิจารณ์ แต่ตอนนี้ทางเทศบาลเมืองปากช่องเสนอ
ให้ อบต.คลองม่วง ยืนยันความพร้อมในการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) จึงนํา
เรียนต่อที่ประชุมได้รับทราบ 

 นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญ ถ้าไม่มีจะขอมติในท่ีประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ  
     ประธานสภาฯ     ยืนยันความพร้อมในการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters)  
 กับเทศบาลเมืองปากช่อง ยกมือ  

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบยืนยันการรวมกลุ่มพื้นที่ (Clusters) ที่ 9 ในการจัดการขยะมูลฝอย กับเทศบาล
เมืองปากช่องเป็นเอกฉันท์ 

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

นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ  มีสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการจะอภิปรายหรือมีข้อราชการเพ่ิมเติม 
     ประธานสภาฯ      หรือไม่เชิญเสนอในที่ประชุม 

นายสมศักดิ์  นุ้ยแก้ว เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขออนุญาตต่อท่ีประชุมสภาฯ 
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 เนื่องจากตําบลคลองม่วงได้ตั้งกองทุนสัจจะวันละบาทเป็นสวัสดิการของตําบลโดยดําเนินการมา   
                             ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 วันนี้จะขอนําเงินสงเคราะห์ในการมอบเงินช่วยเหลือกับทายาท  
   จํานวน 9 ท่าน เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นตัวแทนมอบเงินดังกล่าว 
 ขอบคุณครับ 

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

ทุกท่านในโอกาสนี้ขอปิดประชุม                
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.10 น. 

                                                (ลงชื่อ)                                   ผู้จดรายงานการประชุม      
                                                            (นายปวริศ    บุดสาเดช)                                           
                                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 
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                   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 
1 ประจําปี พ.ศ.๒๕๖2  เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยถือปฏิบัติตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ ๓๓  เมื่อวันที่   21   เดือน  มกราคม           
พ.ศ.๒๕๖2  และรับรองว่าข้อความถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 

  (ลงชื่อ)                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายประจักร์    รักสกูล ) 
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

  (ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายสายัน      วัยเจริญ ) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

  (ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายธิวา    สาระวงษ์ ) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

  (ลงชื่อ)                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายประจักษ์     ปลื้มศรี ) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

  (ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นางหทัยรัตน์    พูลสวัสดิ์) 
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

                  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 
1  ประจํ าปี  พ . ศ . ๒๕๖2  ในการประชุ มสภา ฯ  สมั ย วิ ส ามัญ  สมั ย ที่  1  ครั้ ง ที่  2  ประจํ าปี  พ . ศ . ๒๕๖2                               
เมื่อวันที่  28  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖2 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๔   

                             (ลงชื่อ)                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                         (นายเชิดชัย   โล้กูลประกิจ)  
                                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 


