
  
(ส าเนา)  

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี 1 

วันที่ 29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  9.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ชั้น 2 

 
ผู้มาประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายมานะ          เหรียญทอง ประธานสภา อบต.มุจลินท์ มานะ          เหรียญทอง 
2. นายวินัย            ชมบุญ สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  1 วินัย            ชมบุญ 
3. นายสังเวียน        พุธสกุล สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  2 สังเวียน        พุธสกุล 
4. นายเสน่ห์           พรหมญาติ สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  3 เสน่ห์           พรหมญาติ 
5. นายมนต์ชัย         บุญน้า สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  4 มนต์ชัย         บุญน้า 
6. นายสมศักดิ์         บุญคง สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  3 สมศักดิ์         บุญคง 
7. นางอุบล             ข าสกุล สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  5 อุบล            ข าสกุล 
8. นายเทียรศักดิ์      มาดี สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  6 เทียรศักดิ์      มาดี 
9. นางสายรุ้ง          หวานเหนือ สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  8 สายรุ้ง          หวานเหนือ 
10. นางเดือนแรม      กลิ่นชะเอม สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  9 เดือนแรม      กลิ่นชะเอม 
11. นางสาวศิริทิพย์    นิยมศิลป์ ปลัด อบต. / เลขานุการสภา อบต. มุจลินท์ ศิริทิพย์         นิยมศิลป์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1.  นายสมยศ           สุขมูล รองประธานสภา อบต.มุจลินท์ ขาดประชุม 
2.  นายเอนก           ขันทอง สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  7 ขาดประชุม 
3.  นายประจิน         อินทรา สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  7 ขาดประชุม 
4.  นายเดชาวัจน์       อยู่คงวสุสิรี    สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  8 ขาดประชุม 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายธวัชชัย       บุญน้า นายก อบต. มุจลินท์ ธวัชชัย         บุญน้า               
2. นายวิเชียร        ศรีดี รองนายก อบต.มุจลินท์ - 
3. นายนาวี          มิ่งมงคล   รองนายก อบต.มุจลินท์  นาวี             มิ่งมงคล 
4. นางสาวถนัฐฐา  สมงาม   เลขานุการนายก อบต.มุจลินท์  ถนัฐฐา          สมงาม 
5. นายกอบศักดิ์   คณโฑเงิน ผู้อ านวยการกองช่าง กอบศักดิ์       คณโฑเงิน 
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ผู้มาประชุม  11        คน 
ผู้ลาประชุม                      -         คน 
ผู้ขาดประชุม      4         คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม                4         คน   

เริ่มประชุมเวลา       9.30 น. 
 

ประธานสภา อบต.มุจลินท์           เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายมานะ  เหรียญทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลมุจลินท์   กล่าวเปิดการประชุม สภา อบต.มุจลินท์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  
ประจ าปี พ.ศ. 2563    ตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.มุจลินท์ พนักงานส่วนต าบลโอน (ย้าย)  นายกอบศักดิ์  คณโฑเงิน  ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การ

บริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ขอโอน (ย้าย)  ไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมะรุม อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2563 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 

2.1) เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  สมัยสามัญ  
       สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 วันที่  13  กุมภาพันธ์  2563               (เอกสารแนบท้าย 1)  
 

ประธานสภา อบต.มุจลินท์ ตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภาฯ  ได้จัดส่งเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภา อบต.มุจลินท์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่  13  กุมภาพันธ์  2563  รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 1 ให้สมาชิกสภาฯได้ตรวจดูเรียบร้อยแล้วนั้น    มีท่านใดจะแก้ไขรายงาน
การประชุมหรือไม่  เมื่อไม่มีการแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุมด้วย 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
  3.1 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563            (เอกสารแนบท้าย  2) 
 

ประธานสภา อบต.มุจลินท ์แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมทราบ 
 

ปลัด อบต.มุจลินท ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน ปปช. ประกาศการขยายระยะเวลาการ
ด าเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายละเอียดดังนี้ 

 

  กรอบระยะเวลา  วันที่  1  มิถุนายน  ถึงวันที่  31  กรกฎาคม  2563  
  ขั้นตอนการประเมิน  การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2 
 

ที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1) เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  (เอกสารแนบท้าย  3) 

 

ประธานสภา อบต.มุจลินท ์เชิญปลัดชี้แจงรายละเอียด 
 

ปลัด อบต.มุจลินท์         ดว้ยไดร้ับแจ้งจากส านกัปลดัและกองคลัง  ขออนมัุติแก้ไขเปลีย่นแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายละเอียดดังนี้ 

        ส านักปลัด   
1) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  โครงการ/รายการ  เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  

จ านวน  1  เครื่องๆละ  9,500.-  บาท  งบประมาณอนุมัติ  9,500.-  บาท 
เดิม  จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านัก
งบประมาณ  ธันวาคม  2561 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ  
1 ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  2562 

 

2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โครงการ/รายการ  อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart  Card  Reader) จ านวน  2  เครื่องๆละ  700.-  บาท  งบประมาณอนุมัติ 
1,400.-  บาท 
เดิม  จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับ
เดือนมีนาคม  2562 ประกาศ ณ  วันที่  15  มีนาคม  2562 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง   จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  ประกาศ ณ วันที่  12  
พฤษภาคม  2563 

        กองคลัง   
1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โครงการ/รายการ  อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 

(Smart  Card  Reader) จ านวน 1 เครื่องๆละ  700.- บาท  งบประมาณอนุมัติ      
700.-  บาท 
เดิม  จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับ
เดือนมีนาคม  2562 ประกาศ ณ  วันที่  15  มีนาคม  2562 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง   จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  ประกาศ ณ วันที่  12  
พฤษภาคม  2563 

        เหตุผล  การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ใช้ตามเกณฑ์ราคากลางให้เป็นปัจจุบัน 
  

ปลัด อบต.มุจลินท์             แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้  ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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ประธานสภา อบต.มุจลินท ์   ตามท่ีปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  รายการเครื่องตัดหญ้า 
และประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ( Smart  
Card  Reader)  และได้แจ้งระเบียบที่เก่ียวข้องกับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สมาชิกทราบ  
มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วย 

 

มติที่ประชุม    อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เป็นเอกฉันท์ 

       เห็นชอบ  10 เสียง  
       ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  
       งดออกเสยีง 0 เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืนๆ 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  กล่าวฝากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

มุจลินท์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา  2019 ( COVID 19)  
ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร และช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นท่ีของตนด้วย  และช่วงนี้เข้า
ฤดูฝนกรณีเกิดพายุพัดบ้านเรือนเสียหาย  ขอฝากสมาชิกฯช่วยกันส ารวจความเสียหาย  อย่า
ให้มีการตกส ารวจ                                 

 

ประธานสภา อบต. มุจลินท ์มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอปิดการประชุมสภา อบต.มุจลินท์  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

ปิดประชุม     เวลา  11.00  น. 
 

                                                        ศิรทิิพย ์ นยิมศิลป์                        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นางสาวศิริทิพย์  นิยมศิลป์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
 

                                                            วินยั   ชมบญุ 
                                                       (นายวินัย    ชมบุญ)                       ประธานตรวจรายงานการประชุม 

สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ 1 
 
                                                             อุบล  ข าสกุล 

                                                       (นางอุบล  ข าสกุล)            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ 5 

 
                                          เอนก  ขันทอง 
                                                          (นายเอนก ขันทอง)               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม        

สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ 7 
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                                                           มานะ   เหรียญทอง   
                                   (นายมานะ  เหรียญ ทอง)     
                        ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลมุจลนิท์  
                                  
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 34  เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรอง
รายงานการประชุมครั้งใดแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น  ลงชื่อในรายงานการประชุม นั้น ไว้เป็นหลักฐาน)  
 

 
                                


