
  

(ส ำเนำ)  
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมุจลินท์ 

สมัยวิสำมัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่ 1 
วันที่ 17  กรกฎำคม  พ.ศ. 2563  เวลำ  9.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมุจลินท์  ชั้น 2 
ผู้มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

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. นายเสน่ห์           พรหมญาติ สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  3 เสน่ห์           พรหมญาติ 
6. นายมนต์ชัย         บุญน้า สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  4 มนต์ชัย         บุญน้า 
7. นางสมจิต            กันยา สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  4 สมจิต          กันยา  
8. นางอุบล             ข าสกุล สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  5 นางอุบล       ข าสกุล 
9. นายเทียรศักดิ์      มาดี สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  6 เทียรศักดิ์      มาดี 
10. นายเอนก           ขันทอง สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  7 เอนก           ขันทอง 
11. นายประจิน         อินทรา สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  7 ประจิน         อินทรา 
12. นางสายรุ้ง          หวานเหนอื สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  8 สายรุ้ง          หวานเหนือ 
13. นางเดือนแรม      กลิ่นชะเอม สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  9 เดือนแรม      กลิ่นชะเอม 
14. นางสาวศิริทิพย์    นิยมศิลป์ ปลัด อบต. / เลขานุการสภา อบต. มุจลินท์ ศิริทิพย์         นิยมศิลป์ 

 
ผู้ไม่มำประชุม 
 

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

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายธวัชชัย       บุญน้า นายก อบต. มุจลินท์ ธวัชชัย         บุญน้า               
2. นายวิเชียร        ศรีดี รองนายก อบต.มุจลินท์ วิเชียร           ศรีดี 
3. นายนาวี          มิ่งมงคล   รองนายก อบต.มุจลินท์  นาวี             มิ่งมงคล 
4. นางสาวถนัฐฐา  สมงาม   เลขานุการนายก อบต.มุจลินท์  ถนัฐฐา          สมงาม 
5. นางสาวสุนิษา   ทองมี   นักวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายและแผน  สุนิษา            ทองมี   
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ผู้มาประชุม  14        คน 
ผู้ลาประชุม                      -         คน 
ผู้ขาดประชุม      1         คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม                5         คน 
  

เริ่มประชุมเวลำ       9.30 น. 
ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์           เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายมานะ  เหรียญทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลมุจลินท์   กล่าวเปิดการประชุมสภา อบต.มุจลินท์  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  
ประจ าปี พ.ศ. 2563    ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
                                              -ไม่มี- 
ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม  
 

2.1) เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมุจลินท์  สมัยสำมัญ 
       สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่  29  พฤษภำคม  2563               (เอกสำรแนบท้ำย 1) 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท ์ ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาอบต.มุจลินท์  ได้จัดส่งเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภา 
อบต.มุจลินท์ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่  29  พฤษภาคม  2563  รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้าย 1 ให้สมาชิกสภาฯได้ตรวจดูเรียบร้อยแล้วนั้น    มีท่านใดจะแก้ไข
รายงานการประชุมหรือไม่  เมื่อไม่มีการแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ด้วย 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ  ของ นำยก อบต.มุจลินท์ 
นำยก อบต.มุจลนิท ์ 1) เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา  28  กรกฎาคม  2563  เพื่อให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้น้อม
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล  โดยอ าเภอ
ท่าวุ้งก าหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้ 
     1. เวลา 9.00 น. พิธีสงฆแ์ละพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  ณ หอประชุมที่ว่าการ
อ าเภอท่าวุ้ง 
     2. เวลา  10.00 น. กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีสร้างไปด้วยกัน” 
     3. เวลา  17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  และวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน  และพิธี
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
 

        ทั้งนี้ อบต.มุจลินท์  จัดกิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาดบริเวณลานปูนสาธารณะ  
หมู่ที่ 1  ต าบลมุจลินท์  ในวันศุกร์ที่  24  กรกฎาคม  2563 
        จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก อบต, พนักงาน อบต. และประชาชนในพ้ืนที่  
ร่วมแสดงความจงรักภักดี  และเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

ที่ประชุม  รับทราบ       
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  2) เรื่อง น้ าในคลองชัยนาท-ป่าสัก  เน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็นนั้น อบต.มุจลินท์ได้แจ้งไป

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาช่องแค  ขอความอนุเคราะห์เปิดน้ าเข้าคลองชัยนาท-ป่าสัก 3  
เพ่ือระบายน้ าเสียแล้วนั้น  โครงการชลประทานช่องแค  แจ้งตอบกลับมาว่า  คลองชัยนาท-
ป่าสัก  รับน้ าเข้าปากคลองอยู่ในเกณฑ์ที่น้อย  อบต.มุจลินท์  อาจด าเนินการแนวทางอ่ืนๆ  
ตามท่ี อบต.มุจลินท์เห็นสมควร  จึงขอฝากสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน
ทราบด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
  3) เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนสายพนังกั้นน้ าหน้า อบต.มุจลินท์  โครงการชลประทานช่อง

แค หรือโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาช่องแค  มีหนังสือแจ้งตอบกลับ อบต.มุจลินท์ (ตาม
หนังสือ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาช่องแค  ที่ กษ 0319.10/436 ลงวันที่  30  มิถุนายน  
2563  เรื่อง  ขออนุญาตซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 4-9  (สายพนังกั้นน้ า)  จุดเริ่มต้น หมู่ที่  4 
บริเวณนานายเอ้ือ  ขวัญเมือง  จุดสิ้นสุด หมู่ที่  9 บริเวณบ้านนายสมจิตร  หินอ่อน  ต าบล
มุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี)  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาช่องแค  ได้แจ้งว่าไม่
ขัดข้องที่จะให้องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ด าเนินการซ่อมแซมผิวจราจร  ตั้งแต่
จุดเริ่มต้น  ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 4-6  เริ่มจากกิโลเมตรที่ 7+970  ถึง  กิโลเมตรที่ 8+740  ของ
พนังก้ันน้ า  และช่วงที่ 2  หมู่ที่ 6-9  เริ่มจากกิโลเมตรที่ 9+070  ถึง  กิโลเมตรที่ 11+270  
ของพนังกั้นน้ า  ให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมต่อไป  ทั้งนี้จะต้องเป็นการซ่อมแซมในลักษณะ   
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตตามสภาพเดิมเท่านั้น 

            เนื่องจากเจ้าหน้าที่ชลประทาน  พบว่า  ถนนช่วงที่ 1 ตั้งแต่กิโลเมตร 7+970 ถึง
กิโลเมตร 8+740  ความยาว  770 เมตร ความกว้างผิวจราจร 4 เมตร บริเวณหมู่ที่ 4-6  
ต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  สภาพผิวทางเป็นแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ความ
ยาว  500  เมตร และผิวทางหินคลุก   ความยาว  270 เมตร ทั้ งนี้   ทางโครงการ
ชลประทานช่องแคได้พิจารณาให้ด าเนินการซ่อมแซม  ในลักษณะแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
ตามสภาพเดิมเท่านั้น  หาก อบต.มุจลินท์  มีความประสงค์จะด าเนินการในช่วง  270 เมตร 
ที่ผิวจราจรเดิมเป็นหินคลุก  ขอให้ อบต.มุจลินท์ด าเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้อง  ตาม
ระเบียบต่อไป 

            ทั้งนี้  โครงการซ่อมแซมถนน (สายพนังกั้นน้ า) ช่วงที่ 1 โครงการชลประทาน    
ช่องแค  แจ้งว่าสภาพผิวทางเป็นแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  ความยาว  500 เมตร  แต่เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ อบต.มุจลินท์  ลงพ้ืนที่ตรวจวัดผิวทางที่เป็นแอสฟัสท์ติกคอนกรีตวัดความยาวได้  
423  เมตร  จุดเริ่มต้นหมู่ที่  6  บริเวณนานายละมัย  มั่นคง 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
 

4.1) เรื่อง พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 2  
       พ.ศ.2563                                                   (เอกสำรแนบท้ำย  2) 
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ประธำนสภำ อบต.มุจลินท ์ ขอเชิญนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
 

นำยก อบต.มุจลินท์ ด้วย อบต.มุจลินท์  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2563 ขึ้น ซึ่งเหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากว่าโครงการพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมขึ้น เพ่ือให้สามารถ
จัดท าโครงการพัฒนาได้ ซึ่งโครงการที่น ามาจัดท าแผนนั้น เป็นโครงการที่มาจากความต้องการ
ของประชาชน และโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งโครงการตามพระราชด าริ เพ่ือจัดท าโครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน และเพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตาม
ระเบียบกฎหมายต่อไป  ส าหรับขั้นตอนในการจัดท าแผนฯ และรายละเอียดของร่างแผนฯ 
ดังกล่าว  ขอให้นักวิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  

 

นักวิเครำะห์ฯ   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563  ได้
จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22  โดยมีขั้นตอนดังนี้  

เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้   

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
โดยส านักงานปลัด ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 แล้ว ส าหรับในขั้นตอนนี้คือให้สภา
ท้องถิ่นได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่งมีรายละเอียดตามร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ ที่แจกให้ทุกท่านแล้วนั้น   (ตามเอกสารแนบท้าย 2)  
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย 
 

มติที่ประชุม  พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

4.2  เรื่อง พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 
      พ.ศ. 2563                                                           (เอกสำรแนบท้ำย  3) 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท ์ ขอเชิญนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
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  ด้วย อบต.มุจลินท์  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 

พ.ศ. 2563 ขึ้น ส าหรับเหตุผลความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงแผนนั้น เนื่องจากเพ่ือให้
โครงการพัฒนาสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่ สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นส าคัญ และเพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามกฎหมายต่อไป ส าหรับขั้นตอนในการจัดท าแผนฯ และ
รายละเอียดของร่าง  แผนฯ ดังกล่าว  ขอให้นักวิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

   

นักวิเคราะห์ฯ   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3  พ.ศ.
2563  ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 ดังนี้   
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน เมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้    
ส าหรับในขั้นตอนนี้คือให้สภาท้องถิ่นได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  โดยมี
รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่แจกให้ทุกท่านแล้วนั้น  (ตามเอกสารแนบท้าย 3)  

ประธานสภา อบต. มุจลินท์ มีทา่นใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย 
 

มติที่ประชุม  พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

4.3  เรื่อง กำรคัดเลือกสมำชิกสภำท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรพัฒนำ อบต.
มุจลินท์ และคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ อบต.มุจลินท์ 
   

ปลัด อบต.,มุจลินท ์ แจ้งแนวทางการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก เพ่ือเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  มีแนวทาง ดังนี้  

   (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  3  คน 
(2)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยด าเนินการใน
สมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมแจ้งวั ตถุประสงค์
ของการประชุมให้ชัดเจน 

   (3)  การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  
(4)  การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรองจ านวนอย่างน้อย 2 คน และผู้
ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม 
(5)  ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจ านวน ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้ประธานในที่ประชุม
แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและ
ชื่อสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจ านวน
ที่ก าหนด 
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(6)  ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุมและมิได้เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อ
จ านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นมีไม่ครบตามจ านวนให้
เลือกจากพนักงานส่วนต าบลได้   
(7)  เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจนครบ
จ านวนที่ก าหนด ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนในล าดับเดียวกันหลายคน ท าให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ให้
ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่ เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้ว
ปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการจัดสลากตามที่ประธานในที่ประชุมก าหนด 
(8)  การคัดเลือกคณะกรรมการ อาจคัดเลือกคณะกรรมการคนเดิมได้ และให้คณะกรรมการที่ได้รับ
เลือกมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี  
ขอเชิญที่ประชุม ได้คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน 3 
คน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน 3 คน  
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
นายสังเวียน  พุธสกุล  เสนอ    นายวินัย  ชมบุญ    

       ผู้รับรอง   นายเทียรศักดิ์   มาดี   
   นายประจิน  อินทรา 

นายเสน่ห์  พรหมญาติ  เสนอ       นายสังเวียน   พุธสกุล 
ผู้รับรอง    นายมนต์ชัย   บุญน้า 
      นายสมยศ     สุขมูล 

นายประจิน  อินทรา      เสนอ       นายมนต์ชัย     บญุน้า 
ผู้รับรอง    นางเดือนแรม  กลิ่นชะเอม 
              นางสายรุ้ง      หวานเหนือ  

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น   
นายมนต์ชัย  บุญน้า     เสนอ      นายเอนก   ขันทอง     

ผู้รับรอง    นายเทียรศักดิ์  มาดี    
              นายสมยศ  สุขมูล 

นายเสน่ห์  พรหมญาติ     เสนอ       นายประจิน  อินทรา       
ผู้รับรอง    นายเอนก   ขันทอง    
              นางอุบล  ข าสกุล 

นายประจิน  อินทรา      เสนอ       นางเดือนแรม  กลิ่นชะเอม 
ผู้รับรอง    นายมนต์ชัย  บุญน้า  
              นางสมจิต  กันยา   

มติที่ประชุม    พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ดังนี้ 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

1. นายวินัย       ชมบุญ    
2. นายสังเวียน   พุธสกุล 
3. นายมนต์ชัย    บุญน้า 
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คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น   

1. นายเอนก       ขันทอง     
2. นายประจิน     อินทรา       
3. นางเดือนแรม   กลิ่นชะเอม  

    4.4)    เรื่อง ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
                               โครงกำรซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6-9  (สำยพนังกั้นน้ ำ)  ต ำบลมุจลินท์  (เอกสำรแนบท้ำย 4) 
 

ประธำนสภำ อบต. มุจลนิท ์ ขอเชิญนายก อบต.มุจลินท์  ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
                                   ให้ที่ประชุมสภาทราบ 
นำยก อบต.มุจลินท์  ตามท่ีสภา อบต.มุจลินท์  ได้มีมติการประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2  วันที่  25  

ธันวาคม  2562  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการ
ซ่อมแซมถนน  หมู่ที่ 4-9  (สายพนังก้ันน้ า) 
จุดเริ่มต้น  หมู่ที่  4  บริเวณนา นายเอ้ือ  ขวัญเมือง  จุดสิ้นสุด หมู่ที่ 9  บริเวณบ้าน     
นายสมจิตร  หินอ่อน  ต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ  1  ป้าย  (ตามแบบท่ี อบต.มุจลินท์  ก าหนด)    จ านวนเงิน  4,675,000.-  บาท 
ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 4-6  ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
770  เมตร  หนา  0.05  เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  3,080  ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6-9  ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร  กว้าง  5.00  เมตร  
ยาว  2,200  เมตร หนา 0.05  เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร 
เนื่องจากโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาช่องแค  มีหนังสือแจ้งที่ กษ 0319.10/436        
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563 เรื่อง  ขออนุญาตซ่อมแซมถนน หมู่ 4-9  (สายพนังก้ันน้ า) 
จุดเริ่มต้น หมู่ที่  4  บริเวณนา นายเอ้ือ  ขวัญเมือง   
จุดสิ้นสุด  หมู่ที่  9  บริเวณบ้าน นายสมจิตร  หินอ่อน  ต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง   
จังหวัดลพบุรี 

                แจ้งว่าไม่ขัดข้องที่จะให้ อบต.มุจลินท์ ด าเนินการซ่อมแซมผิวจราจรฯ  ของพนังก้ัน
น้ าให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม  ทั้งนี้ต้องเป็นการซ่อมแซมในลักษณแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตาม
สภาพเดิมเท่านั้น 

                ทั้งนี้  โครงการซ่อมแซมถนน (สายพนังกั้นน้ า)  ช่วงที่ 1 เจ้าหน้าที่ อบต.มุจลินท์   
ลงพ้ืนที่ตรวจวัดผิวทางที่เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วัดความยาวได้  423  เมตร  จุดเริ่มต้น
หมู่ที่  6  บริเวณนานายละมัย  มั่นคง  ท าให้ความยาวจากเดิม ความยาว 770 เมตร กว้าง  
4.00  เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  3,080 ตารางเมตร ลดลง
เหลือ  ความยาว  423  เมตร  กว้าง  4.00 เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือมีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  1,692  ตารางเมตร 

                เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามหนังสือโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาช่องแค ที่  กษ 
0319.10/436  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563 แจ้งอนุญาตให้ อบต.มุจลินท์  ซ่อมแซมถนน
ในลักษณะแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ตามสภาพเดิมเท่านั้น     จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ความยาวลดลง  และวงเงินงบประมาณลดลง  ดังนี้ 
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-โครงการซ่อมแซมถนน  หมู่ที่ 6 – 9 (สายพนังกั้นน้ า)  จุดเริ่มต้นหมู่ที่  6 บริเวณนา       
นายละมัย  มั่นคง     จุดสิ้นสุดหมู่ที่ 9 บริเวณบ้าน นายสมจิตร  หินอ่อน  ต าบลมุจลินท์  
อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี   

 

ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 6  ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว 
423  เมตร  หนา  0.05  เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,692  ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6-9  ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  
2,200  เมตร  หนา  0.05  เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  11,000  ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  จ านวนเงิน  4,209,000.-  บาท 

 

มติที่ประชุม    พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม  จ านวนเงิน     
4,209,000.-  บาท  โครงการฯ ตามท่ีเสนอมา    

       เห็นชอบ  12 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
       งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวำระท่ี  5   เรื่องอ่ืนๆ 
      เรื่อง  การทิ้งขยะมูลฝอย อบต.มุจลินท์ จะด าเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ห้ามทิ้งขยะ

มูลฝอยบริเวณสองข้างทาง  และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง  เพื่อปริมาณขยะปลายทางจะมีปริมาณฯลดลง                                 

 

ประธำนสภำ อบต. มุจลินท ์ กล่าวปิดการประชุมสภา  อบต.มุจลินท์  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

ปิดประชุม     เวลา  11.00  น. 
 

                                                        ศิริทิพย์  นิยมศิลป์                        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 
(นางสาวศิริทิพย์  นิยมศิลป์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
 

                                                            วินัย   ชมบุญ 
                                                       (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  เหรียญทอง)     
                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  
                                  
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 34  เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรอง
รายงานการประชุมครั้งใดแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น  ลงชื่อในรายงานการประชุม นั้น ไว้เป็นหลักฐาน)  
 

 
                                


