
                                                (ส ำเนำ)                      
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมุจลินท์ 

สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่ 2 
วันที่  28  ธันวำคม  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. นางสาวศิริทิพย์    นิยมศิลป์ ปลัด อบต. / เลขานุการสภา อบต. มุจลินท์ ศิริทิพย์         นิยมศิลป์ 

ผู้ไม่มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายเดชาวัจน์      อยู่คงวสุสิร ี สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  8 ขาดประชุม 
2. นางเดือนแรม      กลิ่นชะเอม สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ หมู่ที่  9 ขาดประชุม 

 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

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   

 

ผู้มาประชุม  13      คน 
ผู้ลาประชุม                      -       คน 
ผู้ขาดประชุม      2       คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม                3       คน 
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เริ่มประชุมเวลำ       9.30 น. 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์           เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายมานะ  เหรียญทอง  ประธานสภา อบต.มุจลินท์  
กล่าวเปิดการประชุมสภา อบต.มุจลินท์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 
2563  ตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  
 ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า  นายก อบต.มุจลินท์  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -

2565) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  2563  เรียบร้อยแล้ว 
  

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
  2.1)  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  สมัยสามัญ  
         สมัยที่ 4  ครัง้ที่  1  วันที่  18  ธันวาคม  2563 (เอกสำรแนบท้ำย 1) 
   

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ  ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมสภา อบต.มุจลินท์ สมัย
สามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  วันที่  18  ธันวาคม  2563  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1 
ให้สมาชิกสภาฯไดต้รวจดูเรียบร้อยแล้วนั้น   มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ 

 

ที่ประชุม  ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท ์ ขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วย 
 

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ 
 

ปลัด อบต.มุจลินท ์ ด้วย อบต.มุจลินท์ ได้ด าเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เพ่ือพิจารณา ยกร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ. .........  และการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์  และจัดโครงการ อบต.พบประชาชน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ระหว่างวันที่  21  ธันวาคม  2563- 23  ธันวาคม  2563  
ณ  ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9  จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
4.1)  เรื่องการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  เรื่องการบริหาร
กิจการประปา พ.ศ. .......  (เอกสำรแนบท้ำย  2) 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  แจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ 
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เลขำนุกำรสภำ อบต.มุจลินท ์ ขอชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง  ดังนี้   
      -พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 

7 พ.ศ. 2562  มาตรา  71  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย  
เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  หรือเมื่อมี
กฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลออกข้อบัญญัติ  หรือให้มีอ านาจออกข้อบัญญัติ
ในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้  แต่มิให้
ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างอ่ืน 

      -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

        ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ เต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  ข้อ 52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปราย  
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร  ในการ
พิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

 

นำยก อบต.มุจลินท์  ขอเสนอให้สภาฯ  พิจารณาอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
 

มติที่ประชุม    อนุมัติ     11   เสียง 
      ไม่อนุมัติ   0   เสียง 
      งดออกเสียง   1   เสียง  (ประธานสภา) 
 

                                     วำระท่ี 1  ขั้นรับหลักกำร 
       

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์  เชิญนายก อบต.มุจลินท์  ชี้แจงหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติ  ว่าด้วยการบริหาร
กิจการประปา พ.ศ............... 

 

 นำยก อบต.มุจลินท ์ ชี้แจงเหตุผล  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าธรรมเนียม  การบริหารกิจการ
ประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  และเพ่ือให้การบริหารกิจการประปาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เกิดความโปร่งใส  เกิดการมีส่วนร่วม  เกิดความรับผิดชอบร่วมกันของ
ประชาชน  มีความคุ้มทุนกับงบประมาณที่ลงทุนไป  และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายคือ  การจัด
ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคที่เพียงพอ  และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน  โดย
อาศัยมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นมา 
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ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์  มีสมาชิกสภาฯท่านใด  มีอะไรจะซักถามหรือไม่ 
 

ที่ประชุม     ไม่มี 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์   ถ้าไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม             อนุมัติ  11 เสียง 
  ไม่อนุมัติ 0 เสียง 
  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 
 

     วำระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท ์ -เมื่อที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  การพิจารณาวาระที่สองนั้น  ให้
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ 

      -มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่ 
 

ที่ประชุม     ไม่มี  
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลมุจลินท์  เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ.................. 

 

มติที่ประชุม             อนุมัติ  11 เสียง 
    ไม่อนุมัติ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 
 

 วำระท่ี  3  ข้ันลงมติ 
ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ ในวาระที่ 3  ขั้นลงมติ  จะไม่มีการอธิปราย  โดยจะขอมติที่ประชุมสภาฯ  ว่าเห็นชอบให้ตรา

เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ...........
หรือไม่ 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  ให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  เรื่อง  การบริหารกิจการ
ประปา พ.ศ.......... เป็นเอกฉันท ์

   อนุมัต ิ   11 เสียง 
    ไม่อนุมัต ิ   0 เสียง 

             งดออกเสียง   1 เสียง  (ประธานสภา) 
 

 4.2) เรื่อง การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  อบต.มุจลินท์ 
 

ประธำนสภำ อบต.มุจลินท์ เชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ อบต.มุจลินท์ 
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เลขำนุกำรสภำฯ    ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้โอนเงินจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563  เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้อง
ของชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและข้อมูลอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์  ได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า  มีการพิมพ์ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผิดพลาด  
ดังนั้น องค์การบริหารบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ จึงขอแก้ไขข้อมูลชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ถูกต้อง ดังนี้ 

 

      เดิม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินทร์ 
      ขอแก้ไขใหม่เป็น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท ์
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  11 เสียง 
   ไม่อนุมัติ 0 เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง   
 

ระเบียบวำระท่ี  5   เรื่องอ่ืน ๆ   
            ไม่มี 
ประธำนสภำ อบต.มุจลินท ์ ผมขอปิดการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2  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 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 34  เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น  ลงชื่อในรายงานการประชุม นั้น 
ไว้เป็นหลักฐาน)  
 
                                                            


