
 
 (ส าเนา)  

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1 

วันที่  17  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  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. นายสมยศ          สุขมูล รองประธานสภา อบต.มุจลินท์ สมยศ          สุขมูล 
3. นายวินัย            ชมบุญ สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  1 วินัย            ชมบุญ 
4. นายสังเวียน         พุธสกุล สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  2 สังเวียน        พุธสกุล 
5. นายสมศักดิ์        บุญคง สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  3 สมศักดิ์        บุญคง 
6. นายเสน่ห์           พรหมญาติ สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  3 เสน่ห์           พรหมญาติ 
7. นายมนต์ชัย         บุญน้า สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  4 มนต์ชัย         บุญน้า 
8. นางสมจิต            กันยา สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  4 สมจิต          กันยา  
9. นางอุบล             ข าสกุล สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  5 อุบล           ข าสกุล 
10. นายเทียรศักดิ์      มาดี สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  6 เทียรศักดิ์      มาดี 
11. นายเอนก           ขันทอง สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  7 เอนก           ขันทอง 
12. นายประจิน         อินทรา สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  7 ประจิน         อินทรา 
13. นางสายรุ้ง          หวานเหนือ สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  8 สายรุ้ง          หวานเหนือ 
14. นางเดือนแรม      กลิ่นชะเอม สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  9 เดือนแรม      กลิ่นชะเอม 
15. นางสาวศิริทิพย์    นิยมศิลป์ ปลัด อบต. / เลขานุการสภา อบต. มุจลินท์ ศิริทิพย์         นิยมศิลป์ 

 
 

ผู้ลาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายเดชาวัจน์       อยู่คงวสุสิรี    สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  8 - 

 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายธวัชชัย       บุญน้า นายก อบต. มุจลินท์ - 
2. นายวิเชียร        ศรีด ี รองนายก อบต.มุจลินท์ วิเชียร         ศรีด ี
3. นายนาวี          มิ่งมงคล   รองนายก อบต.มุจลินท์  นาวี            มิ่งมงคล 
4. นางสาวถนัฐฐา  สมงาม   เลขานุการนายก อบต.มุจลินท์ ถนัฐฐา        สมงาม   
5. นางสาวสุนิษา    ทองมี     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุนิษา          ทองมี     
6. นางเสาวลักษณ์  ปาลวัฒน์ หัวหน้าส านักปลัด   เสาวลักษณ์    ปาลวัฒน์ 
7. นายกอบศักดิ์     คณโฑเงิน ผู้อ านวยการกองช่าง   กอบศักดิ์      คณโฑเงิน 
8. นางสาวอัจฉรา  เดชคง เจ้าหนักงานจัดเก็บรายได้   อัจฉรา         เดชคง 
9. นายสิทธิชัย      บุญน้า เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   สิทธิชัย        บุญน้า 
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ผู้มาประชุม   15     คน 
ผู้ลาประชุม                      1      คน 
ผู้ขาดประชุม      -       คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม                8       คน 
 

เริ่มประชุมเวลา       9.30 น. 
 

              

ประธานสภา อบต.มุจลินท ์          เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายมานะ  เหรียญทอง ประธานสภา อบต.มุจลินท์   
กล่าวเปิดการประชุมสภา อบต.มุจลินท์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.   
2562  ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภา อบต.มุจลินท์      เรื่องพนักงานส่วนต าบลบรรจุใหม่  จ านวน  2  ราย 

  1. นายสิทธิชัย      บุญน้า  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2. นางสาวอัจฉรา  เดชคง   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
 

ที่ประชุม  รับทราบ           

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  2.1)  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ สมัยสามัญ  
          สมัยท่ี 3  ครั้งที่  2  วันที่  28  สิงหาคม  2562   
       (เอกสารแนบท้าย 1)    

ประธานสภา อบต.มุจลินท ์          ตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภาฯ  ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมสภา อบต.มุจลินท์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  วันที่  28  สิงหาคม   25 62   รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 1 ให้สมาชิก ได้ตรวจดูแล้วนั้น   มีท่านใดจะ แก้ไขรายงานการประชุม      
ถ้ามีขอให้แจ้งแก้ไขได้ที่ฝ่ายเลขา นุการสภาฯ และผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วย
ครับ  

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  เรื่องเสนอเพื่อทราบ ของนายก อบต.มุจลินท์ 
 

3.1)  เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายก อบต.มุจลินท์  
ประจ าปี’ งบประมาณ พ.ศ.  2562    (เอกสารแนบท้าย  2) 

 

ประธานสภา อบต.มุจลินท ์เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงแทนนายก อบต.มุจลินท์  เนื่องจากนายกติดภาระกิจ  ไม่ได้
เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ 

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอชี้แจง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้   
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

2. นโยบายพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี    

3. นโยบายด้านส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีนันทนาการและการกีฬา   
4. นโยบายสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ และผู้สูงอายุ   
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5. นโยบายพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพอนามัยป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
6. นโยบายด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
7. นโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   
8. นโยบายด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จัดเวทีประชาชมหมู่บ้าน 
   

  งบประมาณรวม  1,105,036.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2 จ านวน 4 หน้า  
 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 
  3.2)  เรื่องรับมอบทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพื่ออุปโภค  
          บริโภค   (เอกสารแนบท้าย  3) 
 

ประธานสภา อบต.มุจลินท์ เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงแทนนายก อบต.มุจลินท์ 
 
ปลัด อบต.มุจลินท์ ด้วยจังหวัดลพบุรี  ได้ส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  เพ่ืออุปโภค  

บริโภค  ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  ประกอบด้วย 

 

  1.บ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ลึก 120  เมตร พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 แห่ง  
2.หอถังเหล็กเก็บน้ าแบบแชมเปญ  ขนาดความจุ 15  ลูกบาศก์เมตร สูง 15  เมตร  พร้อม
อุปกรณ์  จ านวน  1  แห่ง 
          องค์การบริหารสว่นต าบลมุจลนิท์  ไดร้ับมอบทรัพยส์ินและสิง่ก่อสร้างดังกล่าว  
เมื่อวันที่  16  ตุลาคม  2562 
ผู้ส่งมอบ  นายสุปกิต   โพธิ์ปภาพันธ์    ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 
ผู้รับมอบ  นายธวัชชัย  บุญน้า       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  

 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

  เรื่องเสนอเพื่อทราบ ของส านักปลัด อบต.มุจลินท ์
 

3.3) เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสารแนบท้าย  4)  

 

ประธานสภา อบต.มุจลินท ์เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจง 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ประกอบด้วย 

  ส่วนที่  1  บทน า 
  ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ส่วนที่  3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

รายงานโครงการที่เบิก-จ่าย ปี 2562  อบต.มุจลินท์  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  รวม
เบิกจ่าย  8,315,389.98  บาท  (ข้อมูล ณ 02/12/2562)  รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย  4 

 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

  3.4) เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565)   (เอกสารแนบท้าย  5) 
 

ประธานสภา อบต.มุจลินท ์เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจง 
 
หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ขอประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565)  

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  5 
 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

  เรื่องเสนอเพื่อทราบ ของกองคลัง อบต.มุจลินท ์
  3.5)  เรื่อง รายรับ-รายจ่าย  ตามงบประมาณ พ.ศ. 2562  (เอกสารแนบท้าย  6) 
 

ประธานสภา อบต.มุจลินท ์   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจง  

 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้           ขอชี้แจงงบรายรับ-รายจ่าย  ตามงบประมาณ  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึง
วันที่  30  กันยายน  2562    

 

  รายรับจริง  = 23,897,678.83 บาท  
 

  รายจ่ายจริง  = 17,941,330.62 บาท  
 

  รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง  = 5,956,348.21 บาท  
 

               รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  6 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    
 

4.1)  เรื่อง  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (เอกสารแนบท้าย  7) 

 

ประธานสภา อบต.มุจลินท ์   เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียด 
 

หัวหน้าส านักปลัด ขออนุมัติโอนเงินตั้งจ่าย  1) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการโต๊ะท างานเหล็ก  จ านวน  
2  ตัว ๆละ  4,800 บาท  ขนาด  1,219X660x740  มิลลิเมตร  พร้อมกระจกปูหน้าโต๊ะ  มี
ตู้ลิ้นชักใส่เอกสาร เหตุผลความจ าเป็น  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลมุจลินท์  2) ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  รายการหัวฉีดปรับฝอย 
แบบสวมเร็ว  เหตุผลความจ าเป็น  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดับเพลิง  ราบละเอียดการขอ
โอนเงิน  ดังนี้ 
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                                โอนเพ่ิม/ส านักปลัด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
โครงการ/รายการ โต๊ะท างานเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน  2  ตัว ๆ
ละ  4,800 บาท  ขนาด  1,219 X660x740  มิลลิเมตร  พร้อมกระจกปูหน้าโต๊ะ  มีตู้ลิ้นชัก
ใส่เอกสาร จ านวนเงิน  9,600.-  บาท (จัดหาตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ี
ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)    
 

                                    โอนลด/ส านักปลัด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
โครงการ/รายการ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวนเงิน 9,600.-   บาท 
 

 โอนเพิ่ม/ส านักปลัด  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายผลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
โครงการ/รายการ  หัวฉีดปรับฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าหัวฉีดปรับฝอย แบบสวมเร็ว  จ านวน  1  
อันๆละ 2,900 บาท  ขนาด  2.5 นิ้ว ท าจากทองเหลืองชุบโครเมี่ยม  ใช้ส าหรับสวมปลาย
หัวฉีดน้ า  จ านวนเงิน  2,900.-  บาท 
 

 โอนลด/ส านักปลัด 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง 
โครงการ/รายการ  วัสดุเครื่องดับเพลิง  จ านวนเงิน  2,900.-  บาท 
 

กองคลัง อบต.มุจลินท์  ขออนุมัติโอนเงินตั้งจ่าย โครงการ/รายการ โต๊ะท างานเหล็ก  
จ านวน  2  ตัว ๆละ  4,800 บาท  จ านวนเงิน  9,600.-  บาท  เหตุผลความจ าเป็น  เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์   รายละเอียดการขอโอน
เงิน ดังนี้   
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                                โอนเพ่ิม/กองคลัง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
โครงการ/รายการ โต๊ะท างานเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน  2  ตัว ๆ
ละ  4,800 บาท  ขนาด  1,219 X660x740  มิลลิเมตร  พร้อมกระจกปูหน้าโต๊ะ  มีตู้ลิ้นชัก
ใส่เอกสาร จ านวนเงิน  9,600.-  บาท (จัดหาตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ี
ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)    
 

                                  โอนลด/กองคลัง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
โครงการ/รายการ เงินเดือนพนักงาน  จ านวนเงิน 9,600.-   บาท 
 

กองช่าง อบต.มุจลินท์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาท่อเหล็ก  
หมู่ที่  8 จุดเริ่มต้นบ้านนางวรรณา ศิลาวงศ์  ถึงแม่น้ าบางขาม จ านวนเงิน 386,000.-  บาท  
เดิมตั้งจ่าย  แผนงานการเกษตร  ขอแก้ไข ตั้งจ่ายใหม่ให้ถูกต้อง  ตามแผนงาน  เป็น  
แผนงานเคหะและชุมชน  เนื่องจากการบันทึกระบบ E-lass   ไม่สามารถใช้วิธีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงฯได้  จึงขออนุมัติโอน รายละเอียดดังนี้ 
 

 โอนเพิ่ม/กองช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าและถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาท่อเหล็ก  หมู่ที่  8 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาท่อเหล็ก  หมู่ที่  8   จุดเริ่มต้นบ้านนาง
วรรณา ศิลาวงศ์  ถึงแม่น้ าบางขาม กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร  ยาว  185 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.40  
เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40  เมตร  จ านวน  33  ท่อน 
(ตามแบบ อบต.มุจลินท์ก าหนด)  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  48  จ านวนเงิน  386,000.-  บาท 
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  โอนลด/กองช่าง  
แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาท่อเหล็ก  หมู่ที่  8   จ านวนเงิน  
386,000.-   บาท 
    

ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ขอแจ้งระเบียบที่เก่ียวข้องกับการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ดังนี้  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 

ประธานสภา อบต.มุจลินท ์            ตามทีห่ัวหนา้ส านักปลดั  ไดช้ี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและรายละเอียดการขอโอน
เงินและปลัดแจ้งระเบียบการโอนเงินงบประมาณให้สมาชิกทราบ มีท่านใดจะสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย 

 

มติที่ประชุม    อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   เป็นเอกฉันท ์
       เหน็ชอบ     14    เสียง  
       ไม่เห็นชอบ   0     เสียง  
       งดออกเสยีง   1    เสียง  
 

4.2)  เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
2 พ.ศ. 2562  (เอกสารแนบท้าย  8) 
 

ประธานสภา อบต.มุจลินท ์เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
 

นักวิเคราะห์ฯ  ขอชี้แจงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ดังนี้ 

ข้อ 22/1  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ด้วย   

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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ทั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ได้มีมติเห็นชอบเสนอ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562   เพ่ือให้สภา
ท้องถิ่นได้พิจารณาฯ ซึ่งมีเหตุผลและความจ าเป็น เนื่องจากเพ่ือให้การจัดท าโครงการ
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นส าคัญ และ
น าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562  ตาม
เอกสารแนบท้าย  8  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา และเมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว จึงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

   

ประธานสภา อบต.มุจลินท ์  ตามท่ีประชุมได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561–2565)  เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2562  ไปแล้วนั้น มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย    

 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
    เห็นชอบ   14  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 

                       งดออกเสียง  1  เสียง   
 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืน ๆ   
       -ไม่มี- 
                                      

ประธานสภา อบต. มุจลินท์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุมสภา อบต.มุจลินท์   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2562 

 

ปิดประชุม     เวลา  1 2.00  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 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 34  เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น  ลงชื่อในรายงานการประชุม นั้น 
ไว้เป็นหลักฐาน)  
 
                                                            

  


