
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓ ครั้งท่ี ๒  ประจำป ๒๕๖๔  

วันศุกรท่ี  ๑๓  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ชั้น ๒ อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง 

----------------------------------- 

ผูเขาประชุม     จำนวน  ๘  คน   ขาดประชุม   ๓   คน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอนุรุทธ วงศทอง ประธานสภา อบต. อนุรุทธ วงศทอง  

๒ นายวโิรจน พุฒซอน รองประธานสภา อบต. วิโรจน       พุฒซอน   

๓ นายธนวัฒน สรอยทรัพย สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ ธนวัฒน สรอยทรัพย  

๔ นายสบุรรณ ชนไพโรจน สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ สุบรรณ ชนไพโรจน  

๕ นายสุริยนั เพ็งบุญรอต สมาชิกสภา อบต. หมู ๓ สุริยัน เพ็งบุญรอต  

๖ นางศศิวรรณ เถ่ือนรอต สมาชิกสภา อบต. หมู 3 ศศิวรรณ เถ่ือนรอต  

๗ นายมานะ ถีระแกว สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ -  ขาดประชุม 

๘ นางสุพรรณี ผองชนะ สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ สุพรรณี ผองชนะ  

9 นายเบญจา ทองโอภาส สมาชิกสภา อบต. หมู ๗ -  ขาดประชุม 

10 นายสชุาต ิ จับทอง สมาชิกสภา อบต. หมู ๙ -  ขาดประชุม 

11 นายธนวัฒน ศรีแสงฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู ๙ ธนวัฒน ศรีแสงฤทธิ ์  

๑2 นางสาวณัฐกานต แกวศรี เลขานุการสภา อบต. ณัฐกานต   แกวศรี  

ผูเขารวมประชุม    3   คน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายชูชาต ิ อินทรใย นายก อบต. ชูชาต ิ อินทรใย  

๒ นายสมชัย คำพันธุ รองนายก อบต. สมชัย คำพันธุ  

๓ นายยอดยิ่ง ผองเคหา รองนายก อบต. ยอดยิ่ง ผองเคหา  

๔ นายฐเดช ภัคกุลชัยเดช เลขานุการนายก อบต. -  ไมมาประชุม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (สำเนา) 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒   ประจำป ๒๕๖๔ 

วันศุกรท่ี   ๑๓  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   เวลา  10.๐๐  น. 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก  ชั้น ๒  

อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง 

-------------------------------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา   10.๐๐   น.  
  เม่ือถึงเวลานัดประชุมแลว นายอนุรุทธ  วงศทอง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล

คลองขนาก ไดตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก และเห็นวามาครบองค

ประชุมแลว จึงใหสัญญาณเรียกเขารวมประชุม 

  เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายอนุรุทธ วงศทอง   ไมมี   

ประธานสภา อบต. 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑   

    ประจำป ๒๕๖๔  (เม่ือวันท่ี  ๕  สิงหาคม ๒๕๖๔) 

นายสุรชัย  เอ่ียมแข  ขอใหสมาชิกทุกทานตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการ 

ประธานสภา อบต.  บริหารสวนตำบลคลองขนาก วามีเรื่องใดแกไขหรือไม เม่ือไมมีผมขอมติ 

    ท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม   รับรองเปนเอกฉันท  ๘  เสียง 
    

ระเบียบวาระท่ี   ๓  ญัตติเพ่ือทราบและพิจารณา 

นายอนุรุทธ  วงศทอง  ๓.๑   เรื่อง การพิจารณา (ราง) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล     

ประธานสภา อบต.           เรื่อง  งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ของ 

    องคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก (วาระท่ี ๒ ) 

  ตามท่ีไดกำหนดใหเสนอคำแปรญัตติโดยใหสมาชิกสภา อบต. ท่ี 

 ประสงคยื่นเสนอคำแปรญัตติตอประธานกรรมการแปรญัติภายในระยะ 

 เวลา จึงขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรายงานการแปรญัตติ 

นางศศิวรรณ  เถือนรอต         การเสนอแปรญัตติไมมีสมาชิกสภา อบต. ทานใดเสนอขอแปรญัตติแต 

ประธานกรรมการแปรญัตติ อยางใดและคณะกรรมการแปรญัตติไดประชุมพิจารณารางขอบัญญัติงบ

    ประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๕  แลวมีมติคงรางเดิมไมมีการแกไข 

 

/-๒- เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง.... 



 

 

-๒- 
 

เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงรายการแตอยางใด คณะกรรมการแปรญัตติ จึงเสนอ

 รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายคงรางเดิมเพ่ือใหสภาพิจารณาอนุมัติ 

ตอไป 
      

นายอนุรุทธ วงศทอง  ในวาระท่ี ๒ การแปรญัตติไมมีสมาชิกสภา อบต. ทานใดเสนอขอแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต. แกไขเปลี่ยนแปลงตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติใหเสนอรางขอบัญญัติ 

เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  คงรางเดิม 
จึงขอมติท่ีประชุมวาจะรับรองรางขอบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจำป  ๒๕๖๕  ใหคงรางเดิมหรือไม  

 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉันท 8  เสียง  ใหคงรางเดิมของขอบัญญัติงบประมาณ 
    รายจายประจำปงบประมาณ 25๖๕ 
 
นายอนุรุทธ วงศทอง   ๓.๒   เรื่อง การพิจารณา (ราง) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล     

ประธานสภา อบต.           เรื่อง  งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ของ 

    องคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก (วาระท่ี ๓ ) 

     การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๕ 

    ในวาระท่ี ๓ ใหท่ีประชุมลงมติเห็นชอบวาจะใหตราเปนขอบัญญัติงบ 

    ประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๕  หรือไม  การพิจารณาในวาระนี้จะไมมี 

    การอภิปราย เวนแตท่ีประชุมสภา อบต. จะไดลงมติใหมีการอภิปรายถา 

    มีเหตุผลสมควร หากไมมีทานอภิปรายตามเหตุสมควรแลว กระผมขอมติ 

    เห็นชอบใหตรารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๕ ตอไป 

 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉันท ๘   เสียง ใหตรารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

    ประจำป 25๖๕ 
 
นางสาวณัฐกานต แกวศรี  เม่ือสภา อบต. คลองขนาก มีมติเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
เลขานุการสภา อบต.  ประจำป ๒๕๖๕ เรียบรอยแลว จะไดนำรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
    ประจำป ๒๕๖๕ เสนอนายอำเภอวิเศษชัยชาญ เพ่ือขออนุมัติและให 
    ผูบริหารทองถ่ินประกาศใชตอไป 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

/-๓ ระเบียบวาระท่ี 4.... 
 
 



 
-๓- 

 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติอ่ืน ๆ  
นายอนุรุทธ  วงศทอง  มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม   

ประธานสภาฯ -เม่ือไมมี กระผมในนามประธานสภา อบต. ตองขอขอบคุณสมาชิกสภา  

 อบต.ทุกทาน คณะผูบริหาร และเจาหนาท่ีท่ีเขารวมประชุมในครั้งนี้ทุก

ทานผมขอปดการประชุมครับ 

 

ปดประชุมเวลา   ๑๑.๐๐  น. 
 

      (ลงชื่อ)      ณัฐกานต แกวศรี      ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

                (นางสาวณัฐกานต แกวศรี) 

                     เลขานุการสภา อบต. คลองขนาก 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภา อบต. ไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 

สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี ๒  ประจำป ๒๕๖๔  เห็นวาถูกตอง จึงไดลงนามไว 

   (ลงชื่อ)         ศศิวรรณ  เถื่อนรอต     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต) 

   (ลงชื่อ)        วิโรจน  พุฒซอน       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายวิโรจน  พุฒซอน) 

   (ลงชื่อ)         ธนวัฒน  สรอยทรัพย    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายธนวัฒน  สรอยทรัพย) 

 สภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ไดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล

คลองขนาก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒  ประจำป ๒๕๖๔  เม่ือวันท่ี ...........เดือน..................พ.ศ.... ๒๕๖๔

แลว 

    (ลงชื่อ)           

           (นายอนุรุทธ  วงศทอง) 

     ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 

 

 

 


