
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี ๑  ประจำป ๒๕6๕  

วันจันทรท่ี ๑๐  เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก  ชั้น ๒  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง 

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

ผูเขาประชุม    มาประชุม   ๘   คน   ขาดประชมุ   -   คน 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นางศศิวรรณ เถ่ือนรอต ประธานสภา อบต. ศศิวรรณ เถ่ือนรอต   

2 นางสุพรรณี ผองชนะ รองประธานสภา  อบต. สุพรรณี ผองชนะ  

3 นายสุบรรณ ชนไพโรจน สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ สุบรรณ ชนไพโรจน  

4 นายฐเดช ภัคกุลชัยเดช สมาชิกสภา อบต. หมู ๒ ฐเดช ภัคกุลชัยเดช   

5 นายอนุรทุธ วงศทอง สมาชิกสภา อบต. หมู ๔ อนุรุทธ วงศทอง  

๖ นายนัธทวัฒน ทองโอภาส สมาชิกสภา อบต. หมู ๗ นัธทวัฒน ทองโอภาส  

๗ นายสุชาติ จับทอง                                                                                                                สมาชิกสภา อบต. หมู 9 สุชาติ           จับทอง   

8 นางสาวณัฐกานต      แกวศรี เลขานุการสภา อบต. ณัฐกานต        แกวศรี  

 

ผูเขารวมประชุม   ๔   คน 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายชูชาติ  อินทรใย นายก อบต.คลองขนาก ชูชาติ อินทรใย  

๒ นายเบญจา  ทองโอภาส รองนายก อบต. เบญจา  ทองโอภาส   

๓ นายยอดยิ่ง  ผองเคหา รองนายก อบต. ยอดยิ่ง ผองเคหา  

๔ น.ส.กัญชรส  อ่ำประสิทธิ์ นักพัฒนาชุมชน กัญชรส อ่ำประสิทธิ์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี ๑  ประจำป 256๕ 
วันจันทรท่ี  ๑๐  มกราคม   พ.ศ. ๒๕6๕  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก  ชั้น ๒  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง 
----------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น.  
   เม่ือถึงเวลานัดประชุมแลว นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตำบลคลองขนาก ไดตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก และเห็นวามา
ครบองคประชุมแลว จึงสงสัญญาณเรียกเขารวมประชุม 
   เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชารัตนตรัย 

นางศศิวรรณ เถ่ือนรอต เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก และผูทรงเกียรติ 
ประธานสภาฯ มาครบองคประชุมแลว ขอประกาศสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 
 เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑  ประจำป ๒๕๖๕ 
     ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก  ไดกำหนดสมัยประชุม 
 สามัญ สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี ๑ ประจำป ๒๕๖๕  ระหวางวันท่ี ๑  - ๑๕ มกราคม  
 ๒๕๖๕  นั้น 
  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม 
 สภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด  ๒  
 ขอ ๒๒ และขอ ๒๔  จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี  ๑  ประจำป ๒๕๖๕  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๑๕  
 มกราคม  ๒๕๖๕   
   ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐  ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ดังนั้น  ดิฉันขอเปดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจำป 
๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม         รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    ๑.๑ แนะนำ  นายชูชาติ  อินทรใย นายกองคการบริหารสวนตำบล 
         คลองขนาก 
    ๑.๒ แนะนำตัวรองนายก อบต. คลองขนาก ท้ัง ๒  ทาน 

          นายเบญจา  ทองโอภาส   รองนายก อบต. 

          นายยอดยิ่ง  ผองเคหา     รองนายก อบต. 

    ๑.๓ แนะนำตัวเลขานุการนายก อบต.คลองขนาก   

       นางสาวกัญชรส   อ่ำประสิทธิ์.  
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ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 
    ครั้งแรก ประจำป ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ 
นางศศิวรรณ เถ่ือนรอต  ขอใหสมาชิกทุกทานตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการ 
ประธานสภาฯ   บริหารสวนตำบลคลองขนาก วามีเรื่องใดท่ีแกไขหรือไม 
นายสุบรรณ ชนไพโรจน  กระผมนายสุบรรณ ชนไพโรจน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑ ขอแกไขหนา 7 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๓  ขอความเดิม 
    ดิฉัน ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดคัดเลือกให กระผม ดำรงตำแหนง 

     ประธานสภา  กระผมจะปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบฯ และจะปฏิบัต ิ

    หนาท่ีในตำแหนงใหดีท่ีสุด 

 นางสาวณัฐกานต  แกวศรี จะดำเนินการแกไขใหคะ 
เลขานุการสภา อบต. 
นายสุชาติ  จับทอง  กระผมนายสุชาติ จับทอง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙ ขอแกไข หนาแรก 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙  พิมพตก หมูท่ี ๙  และ ลงลายมือชื่อ เปนนายมานะ ถีระแกว  ขอใหแกไข 
    ดวยคะ 
นางสาวณัฐกานต  แกวศรี  จะดำเนินการแกไขใหคะ 
เลขานุการสภา อบต. 
มติท่ีประชุม   รับรอง  ๗  เสียง    
  

ระเบียบวาระท่ี   ๓  ญัตติกระทูถาม 
    ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔  ญัตติเพ่ือทราบและพิจารณา 

๔.๑ เรื ่อง การแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตำบลคลอง

ขนาก 

นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต       ตามท่ีไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 
ประธานสภาฯ   และผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก  เม่ือวันท่ี   ๒๘ 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  ขาพเจา  นายชูชาติ  อินทรใย  ไดรับความ 
ไววางใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก เปนผู
ไดรับการเลือกตั้งใหดำรงตำแหนงนายกองคการบริหารสวนตำบลคลอง
ขนาก และคณะกรรมการการเลือกตั ้งไดมีผลการเลือกตั ้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก  และนายกองคการบรหิารสวนตำบล
คลองขนาก ลงวันท่ี  ๒๐  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อาศัยอำนาจตามมาตรา 58/5  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ.  2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 4) พ.ศ. ๒๕62 ท่ีบัญญัติวา “กอนนายกองคการบริหารสวนตำบลเขารับ
หนาที่ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเรียกประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลเพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแถลงนโยบายตอ
สภาองคการบริหารสวนตำบล โดยไมมีการลงมติ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน
นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล  และ การ
แถลงนโยบายใหกระทำโดยเปดเผยและตองจัดทำนโยบายเปนลายลักษณ
อักษรแจกใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทุกทานท่ีมาประชุม
ดวย”  

 



-๓- 

 
     ดิฉันขอเรียนเชิญ ทานนายกแถลงนโยบายตอท่ีประชุมสภาองคการ 

    บริหารสวนตำบลคลองขนาก  เรียนเชิญคะ 

นายชูชาติ  อินทรใย เรียน ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลคลองขนนาก และสมาชิก 

นายก อบต.คลองขนาก สภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 
ตามที่ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล.คลอง

ขนาก  และผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก  เมื่อวันที่   ๒๘  
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  ขาพเจา  นายชูชาติ  อินทรใย  ไดรับความไววางใจ
จากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก เปนผูไดรับการเลือกตั้งให
ดำรงตำแหนงนายกองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก และคณะกรรมการการ
เลือกตั้งไดมีผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก  และ
นายกองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ลงวันที ่  ๒๐  เดือนธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

อาศัยอำนาจตามมาตรา 58/5  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ.  2537  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. ๒๕62 ที่บัญญัติวา “กอนนายกองคการบริหารสวนตำบลเขารับหนาที่ ให
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวน
ตำบล โดยไมมีการลงมติ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวนตำบล  และ การแถลงนโยบายใหกระทำโดยเปดเผยและ
ตองจัดทำนโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล
ทุกทานท่ีมาประชุมดวย”  

กระผม นายชูชาติ  อินทรใย  นายกองคการบริหารสวนตำบลคลอง
ขนาก  จึงไดกำหนดนโยบาย   ในการบริหารงานและพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบล สำหรับชวงระยะเวลา  ๔ ป นับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป เพื่อดำเนินการตาม
อำนาจหนาที ่ขององคการบริหารสวนตำบล ภายใตระเบียบและขอกฎหมายท่ี
เกี่ยวของ โดยยึดถือยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ยุทธศาสตรชาติ ๒0 ป และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนหลักในการกำหนด
นโยบายการบริหารและพัฒนาที ่สอดคลองกับปญหาในเขตพื้นที ่ รวมทั ้งความ
ตองการในการพัฒนาทุก ๆ ดาน โดยมุงเนนการสานตอภารกิจที่ไดดำเนินการไวให
ตอเนื่อง และพรอมท่ีจะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ท่ีเคารพ นโยบายท่ีกระผมได 
แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ครั้งนี้   ไดตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
ประโยชนสุขของประชาชนตำบลคลองขนาก  โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมท่ีดี  และคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนา
องคการบรหิารสวนตำบล  การจัดทำงบประมาณ  การจัดซ้ือจัดจาง  การตรวจสอบ  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร   ตามท่ีกฎหมาย
กำหนดทุกประการ 
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  กระผม จึงไดกำหนดนโยบายในการพัฒนาควบคูไปกับการแกไขปญหาท่ี
เกิดขึ้นอยางสมดุล โดยมีเปาหมายเพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก เปน
ชุมชนนาอยูมีสภาพแวดลอมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
แหลงการศึกษาที่ไดมาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นอันดีงาม โดยอาศัย
การมีสวนรวมของชุมชนที่เขมแข็งและการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนท่ี
เก่ียวของ 
  ทานประธานองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ท่ีเคารพ เพ่ือให
การบริหารงานองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก สามารถบรรลุความสำเร็จตาม
เปาหมายที่ไดกลาวไวขางตน กระผมจึงไดกำหนดนโยบายในการบริหารไว ๗ ดาน 
ไดแก 

       ๑. นโยบายเรงดวน 
2. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3. นโยบายการศึกษา 
4. นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

      5. นโยบายการพัฒนาโครงสร างพ ื ้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

6. นโยบายการเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน 
7. นโยบายการบริหารจัดการท่ีดี 

  โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแตละดาน ดังนี้ 
  1.นโยบายเรงดวน 

 เพื ่อตอบสนองนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ไดแก การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษ ัตร ิย   การส ง เสร ิมความเข าใจในระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนจาก
สาธารณภัยโรคติดตอ อาทิเชน Covid-๑๙ การสรางความเขมแข็งของชุมชน  การ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

  2.นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 เพื ่อยกระดับใหประชาชนมีคุณภาพชีว ิตที ่ด ีท ั ้งด านการสาธารณสุข 
สวัสดิการสังคม    ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน การสงเสริมความรูในการดูแล
สุขภาพ  สงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอยาง
ทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ สงเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดลอม และพัฒนาตลาด
สะอาดปลอดสารพิษ พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุผู พิการ ผูดอยโอกาสในชุมชน 
จัดทำฐานขอมูลเฉพาะกลุมเพื่อพัฒนาบริการ เตรียมความพรอมสูสังคมผูสูงอายุ 
เรงรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได ผูสูงอายุใหบริการและ
สงเสริมความรูในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุม และการให 
ความรูดานสวัสดิการสังคม   ในดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนา
ระบบปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ จัดใหมีครุภัณฑ
ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใชใหเพียงพอ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน รวมท้ังสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนและสงเสริมการติดตั้งกลองวงจรปดจุดเสี่ยงตางๆ ในพ้ืนท่ี 
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  3. นโยบายการศึกษา 
  เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก เปนแหลงการศึกษา
สำหร ับเด ็กและเยาวชน   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของ
สถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ใหการสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษา
ท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสรางพัฒนาการทางอารมณ 
และสังคมผานกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตาม 
สงเสริมและปลูกฝงใหเด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในเอกลักษณและ
คานิยมความเปนไทย สืบสานและอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาไทย จัด
ใหมีสถานที่สำหรับการกีฬา เชน สนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนการ
แขงขันกีฬาทุกประเภท แก เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยท่ัวไป 

  4.นโยบายการปรับปรุงฟนฟูส่ิงแวดลอม 
 เพ่ือพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ใหเปนแหลงท่ีอยูอาศัยท่ีมี
สภาพแวดลอม ท่ีสะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเรงรัดการพัฒนาระบบ
ปองกันน้ำทวมพ้ืนท่ีปองกันการพังทลายของตลิ่งปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนท่ี
ประสบปญหาน้ำทวมขัง แกไขปญหาน้ำเนาเสีย โดยสงเสริมความรวมมือของชุมชน
ในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ ผลักดันการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่กอน
ปลอยลงสูแหลงน้ำธรรมชาติ ดานการปรับปรุงภูมิทัศน สรางบรรยากาศ สะอาด 
สดใส พัฒนาพื ้นที ่สีเขียว ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะใหมีประสิทธิภาพ ลด
ปริมาณขยะตกคางในชุมชน สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน   การแกไขปญหาโดย
การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอยางถูกวิธี 

  5.นโยบายการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเสนทางคมนาคมในพื้นที่อยางตอเนื่อง เชื่อมโยง
เครือขาย การคมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะใหเปนถนนที่ไดมาตรฐานพรอมวาง
ทอระบายน้ำ ปรับปรุงสะพาน ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน ใหประชาชนตำบล
คลองขนาก มีน้ำใชในการอุปโภค และบริโภคอยางเพียงพอ  มีระบบไฟฟาสาธารณะ
เขาถึงทุกหมูบานเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนตำบลคลอง
ขนาก   

  ๖. นโยบายการเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน 
 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองในการมี
สวนรวมทาง  การเมืองและการปกครองทองถิ่น โดยการรณรงคใหประชาชนไดเห็น
ความสำคัญของการใชสิทธิ ใน การเลือกตั้งทุกระดับ และการมีสวนรวมพัฒนา
ทองถิ่นรวมกับองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก โดยบูรณาการแผนงานของ
หมูบานรวมกับแผนพัฒนาทองถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอัน
เปนประโยชนตอทองถ่ินและประชาชนในชุมชน  สงเสริมและขับเคลื่อนแนวทางเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง(SEDZ)     ดวยโมเดลเศรษฐกิจใหม นอมนำแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดโดยสนับสนุน
การดำเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สงเสริมการฝกอบรมอาชีพและการ
พัฒนา ผลิตภัณฑใหแกกลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุมผลิตภัณฑชุมชน 

  ๗. นโยบายการบริหารจัดการท่ีดี 
   เพื ่อใหสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตำบล
คลองขนาก สามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชน 
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 ไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว ท่ัวถึง โปรงใส และคุมคา โดยมีการ 

 วางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสมเพื่อพัฒนาการ
บริการทุกดานอยางตอเนื่อง การพัฒนาระบบ Call Center เชื่อมโยงการ
บริการขอมูลขาวสาร และการรองเรียนรองทุกข   การปรับปรุงฐานขอมูล
ดานตาง ๆ เชน ขอมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายไดขอมูล ดาน
การชางและผังเมือง ขอมูลดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพื่อมุง
พัฒนาสูเมืองอัจฉริยะ ดานการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและ
การปฏิบัติงาน โดยสงเสริมการฝกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนา
องคความรูที ่จำเปนสำหรับผู บริหารและพนักงาน ทุกระดับรวมทั้งการ
สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวาง   ฝายการเมืองและขาราชการ
ประจำ 
 จากนโยบายขางตน  เปนการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหาร
และพัฒนาอยูบนพื้นฐานของความจริง  ที่จะแกไขปญหาและสนองตอบ
ความตองการของประชาขนในทองถ่ินเปนท่ีตั้งในทุกๆ ดาน 
 กระผม  นายชูชาติ  อินทรใย  นายกองคการบริหารสวนตำบล
คลองขนาก  ขอใหคำมั่นสัญญาตอสภาองคการบริหารสวนตำบลคลอง
ขนาก อันทรงเกียรติแหงนี้วา  ชวงเวลา  ๔  ปนับตั้งแตนี้ไป  กระผมาจะมุง
บริหารราชการองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ตามแนวนโยบายที่ได
แถลงตอสภาแหงนี้  โดยจะยึดประโยชนและความอยูดีมีสุขของประชาชน
ในเขตองคการบริหารสวนตำบล ใหเกิดการพัฒนาอยางมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ตอไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
      ชูชาติ อินทรใย 

              นายชูชาติ  อินทรใย   
    นายกองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก     

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต  ๔.๒  เรื่อง  การรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ขององคการ 

ประธานสภาฯ   บริหารสวนตำบลคลองขนาก ประจำป ๒๕๖๔ 

    ดิฉัน ขอเรียนเชิญ ฝายเลขารายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ 

    ตอสภา 

นางสาวณัฐกานต  แกวศรี  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ 

เลขานุการสภาฯ   ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๓๙  เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

    ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกาศรายงานรายรับและรายจายเม่ือสิ้น 

    ปงบประมาณท่ีสิ้นสุดนั้นท้ังเงินนอกงบประมาณโดยเปดเผยนั้น  

 ดิฉัน ในฐานะรักษาราชการแทน ผูอำนวยการกองคลัง ขอรายงานงบแสดง 

 ฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ขององคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 

 ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตามท่ีไดแจกใหสมาชิกสภา อบต.) ตาม 

รายละเอียดดังนี้ 



-๗- 

 

   สำหรับรายละเอียดงบรับ-จาย ประจำป ๒๕๖๔  สิ้นสุด วนัท่ี  ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๔  (รายละเอียดตามท่ีไดแจกใหท่ีประชุมแลวกอนนั้น) และจะประกาศ

ประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก เพ่ือใหประชาชน 

ทราบตอไป 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต  ๔.๓ เรื ่องการรายงานผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบล

ประธานสภาฯ   คลองขนากตามนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตำบล ประจำป  

    พ.ศ.๒๕๖๔ 

     ขอเชิญฝายเลขานุการชี้แจงรายละเอียดขอระเบียบกฎหมาย 

    ตอไป 

นางสาวณัฐกานต แกวศรี   อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร 

เลขานุการสภาฯ สวนตำบลพ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๖)  พ.ศ.25๕๒  
มาตรา  58/5  วรรค  5   ความวา  “ใหนายกองคการบริหารสวนตำบล
จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภา
องคการบริหารสวนตำบลเปนประจำทุกป” และวรรค 6 ความวา “คำแถลง
นโยบายของนายกองคการบริหารสวนตำบล  และรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ  ท่ีทำการองคการ
บริหารสวนตำบล” 

ประธานสภา ฯ   บัดนี้ถึงระยะเวลาท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก จะตองราย 

งานผลการปฏิบัติงานตามท่ีไดแถลงนโยบาย  ตอสภาองคการบริหารสวน
ตำบลคลองขนากแลว  สภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก  จึงขอให
นายกองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก แถลงผลการปฏิบัติงาน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.25๖๔   ตอสภาองคการบริหารสวนตำบลคลอง
ขนาก   ณ บัดนี้ 

นายชูชาติ อินทรใย         บัดนี้ถึงระยะเวลาท่ีขาพเจา  นายชูชาติ  อินทรใย  ตำแหนง   
นายก อบต. นายกองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก  จะตองดำเนินการรายงาน

แสดงผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหาร
สวนตำบลคลองขนาก  เม่ือวันท่ี  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖   ซ่ึงขณะนี้สิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ แลว จึงเห็นควรแถลงผลการปฏิบัติงานประจำป
งบประมาณ  พ.ศ.25๖๔  ตอสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก   
ซ่ึงรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ  พ.ศ.25๖๔    ได
แจกใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนากทุกทานแลว   

ดังน้ัน ขาพเจาขอช้ีแจง และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
เอกสารที่แจก  ขอใหทุกทานไดดูไปพรอมกัน ดังน้ี 

- จำนวนยุทธศาสตรของแผนพัฒนา อบต.คลองขนาก กำหนดไว 
จำนวน  ๕  ยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

จำนวนโครงการในแผนพัฒนา จำนวน  82 โครงการ จำนวน
โครงการที่ไดจัดทำจริง จำนวน  8   โครงการ  เปนเงนิ   
833,920.26  บาท 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

จำนวนโครงการในแผนพัฒนา  จำนวน  17  โครงการ  จำนวน
โครงการที่ไดจัดทำจริง จำนวน  30  โครงการ  เปนเงิน  
7,485,259.92  บาท 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

จำนวนโครงการในแผนพัฒนา  จำนวน    ๖   โครงการ    จำนวน
โครงการที่ไดจัดทำจริง จำนวน  ๒  โครงการ  เปนเงนิ  3๐,๐๐๐.-  
บาท 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จำนวนโครงการในแผนพัฒนา  จำนวน  ๑2 โครงการ  จำนวนโครงการ
ที่ไดจัดทำจริง จำนวน  2  โครงการ  เปนเงิน 39,980-  บาท 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและการบริหารบานเมืองที่ดี 

จำนวนโครงการในแผนพัฒนา  จำนวน 99    โครงการ  จำนวน
โครงการที่ไดจัดทำจริง จำนวน  26 โครงการ  เปนเงิน  1,830,749  
บาท 

รวม  ๕  ยุทธศาสตร จำนวนโครงการทั้งหมด 68  โครงการ ตาม
แผนการดำเนินงานประจำป ๒๕๖4  ดำเนินการแลว 65 โครงการ คิด
เปนรอยละ  95.59 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 

ประธานสภา ฯ  ตามที่นายกองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก  ไดช้ีแจง และรายงาน 
แสดงผลการปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  ตอสภาองคการ
บริหารสวนตำบล แลว ตอไปจะไดดำเนินการประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทำ
การองคการบริหารสวนตำบล  และเห็นควรใหผูใหญบานชวยประชาสัมพันธ 
และปดประกาศ  เพ่ือใหประชาชน  หรือผูที่สนใจไดขอตรวจดูตอไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต ๔.๔   รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถิ่น ประจำป ๒๕๖๔ 

ประธานสภา อบต.   อาศัยอำนาจตามความระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผน 

   พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

   ๒๕๖๑  ขอ ๑๒  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมิน 

   ผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน 

   และคณะกรรมการทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
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    ทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแต 

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา

ไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของ

ทุกป 

     ดังนั้น เพ่ือใหการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนไปดวย 

ความเรียบรอยตามระเบียบดังกลาวฯ  ขอรายงานผลการติดตามดังนี้  ขอ 

เชิญฝายเลขานุการสภา อบต. ชี้แจง ตอไป 

นางสาวณัฐกานต แกวศรี   ในปงบประมาณ ๒๕๖๔   องคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ได 

เลขานุการสภา อบต.  ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เปนกรอบในการ 

    ดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป ซ่ึงทุกภาคสวนไดบรรจุ 

โครงการพัฒนาใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรการ

พัฒนาท้ัง ๕ ดาน  โครงการตามแผนพัฒนาหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑  - ๒๕๖๕) ใน

ป ๒๕๖๔  มีโครงการบรรจุไว จำนวน  ๑๘๘     โครงการ  ผูบริหารได

พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔  และจัดทำแผน

ดำเนินงาน จำนวน   ๖๘   โครงการ  คิดเปนรอยละ   ๓๖.๑๗   ดำเนินการ

แลวเสร็จจากงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๔ จำนวน    ๖๘  โครงการ  

คิดเปนรอยละ   ๙๕.๕๙  คิดเทียบกับแผนพัฒนาหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ –

๒๕๖๕) จากงบประมาณที่ตังไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 

๒๕๖๔   จำนวนเง ินงบประมาณ   ๒๘,๗๕๑,๘๐๐. -.  บาท  ใช  ไป   

๒๓,๔๘๐,๒๑๙.๗๗    บาท คิดเปนรอยละ  ๘๑.๖๗ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

นางศศิวรรณ  เถื่อนรอต  ๔.๕  เรื่อง  การพิจารณายายรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี 

ประธานสภา อบต.  ขอเชิญฝายเลขานุการสภา ช้ีแจงรายละเอียด 

นางสาวณัฐกานต แกวศรี หนังสือ ท่ี ว.พ.ศ.พิเศษ/๒๕๖๔  ลงวันท่ี  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๔  สำนักงาน 

เลขานุการสภาฯ เจาอาวาสวัดโพธิ์ศรี  ไดแจงความประสงคขอยกเลิกสัญญาเชาที ่ดินเพ่ือ
พัฒนา ปรับปรุง ปลูกสราง และขอคืน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี  เหตุ
เนื่องจากสัญญาเชาฉบับดังกลาวไดหมดอายุสัญญา ประกอบกับทางวัดมี
ความประสงคจะใชที่ดินพรอมทั้งสิ่งปลูกสรางที่ทานเชาอยู เพื่อเปนสถานท่ี
ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจเยาวชน  จึงมีความประสงคใหองคการบริหารสวน
ตำบลคลองขนาก ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี 
ดำเนินการโยกยายออกสถานท่ีดังกลาว ภายใน ๖  เดือน นับตั้งแตวันท่ีไดรับ
หนังสือฉบับนี้  นั้น 

     สืบเนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ไดจัดสง 

    รายงานการยายรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ไปยังสำนักงานทองถ่ิน 

 

 



 

-๑๑- 

    จังหวัดอางทอง  ปรากฏวา สำนักงานทองถ่ินจังหวัดอางทอง ใหองคการ 

    บริหารสวนตำบลคลองขนาก มาดำเนินการตามข้ันตอนการยายรวมศูนย 

    โดยผานการประชาคมระดับตำบล  เนื่องจากรายงานการประชาคมท่ีสงไป 

    นั้นเปนการประชาคมหมูบาน   

     องคการบริหารสวนตำบลคลองขนากไดดำเนินการประชาคม  

    ตำบลเรียบรอยแลวในวันท่ี   ๒๐   เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนั้น จึง 

    ตองนำเรื่องการยายรวมศูนยผานการพิจารณาของสภาองคการบริหารสวน 

    ตำบลคลองขนาก ตอไป  ตามหลักเกณฑและข้ันตอน และแผนการยายรวม 

    ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 

  ดังนั ้นองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ไดดำเนินการตาม

ข้ันตอนวิธีการการยายรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามท่ีกรมสงเสริมการปกครอง 

 ทองถ่ินแจงแนวทางและข้ันตอนดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ ๑  สำรวจความตองการความคิดเห็นของชุมชนและมติท่ี

ตองการในพื้นที่หรือตำบลเดิม โดยองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ได

ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ผูนำชุมชน ผูปกครอง และประชาชน ในวันท่ี     

๒๐  เดือนธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค

องคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก   มีผูเขารวมประชาคมตำบลจำนวน ...

๖๖... ราย   ซ่ึงมติท่ีประชุมประชาคมไดมีมติเห็นชอบ 

 ใหยายรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี รวมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดนางชำ 

 (ตามรายงานการประชุมประชาคมแนบทายนี้) 

  ข้ันตอนท่ี ๒ ดำเนินการจัดทำแผนยายรวมศูนยโดยกำหนดยาย 

 รวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในวันท่ี ๑ กุมภาพันธ  ๒๕๖๕ 

  ข้ันตอนท่ี ๓ คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นำเรื่องเสนอ

ตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณา

เสนอขอความเห็นชอบตอสภาทองถิ่น โดยองคการบริหารสวนตำบลคลอง

ขนาก ไดดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก  ในวันที่  ๗   มกราคม ๒๕๖๕  เวลา 

๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ซึ่งมีมติ

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เห็นชอบใหยายรวม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี มาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดนางชำ  (ตามรายงาน

การประชุมแนบทายนี้)   

  ข้ันตอนท่ี ๔  ตองผานการพิจารณาจากสภาทองถ่ินในการพิจารณา

เห็นชอบใหยายรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เม่ือสภาทองถ่ินเห็นชอบเรียบรอย

แลวใหพิจารณาคัดเลือกหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และมอบหมายการปฏิบัติ 

 

 



 

-๑๒- 

 

หนาท่ีในตำแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  และนำขอมูลมติท่ีประชุม

ประชาคม มติท่ีประชุมสภาทองถ่ิน  จำนวนเด็ก และบุคลกร เสนอใหกรม 

 สงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบตอไป 

  ดังนั้น เพ่ือใหการพิจารณาการยายรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี 

 เปนไปดวยความเรียบรอย และตามความจำเปนและเหมาะสม  จึงขอ

รายงานการยายรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ดังนี้ 

๑. จำนวนบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี  มีจำนวน 

๔  ราย  มีตำแหนงดังนี้ 

 -ครู ค.ศ.๑  จำนวน  ๑ อัตรา (ตำแหนงวาง) 

 -ผูดูแลเด็ก  จำนวน  ๑ อัตรา 

 -พนักงานจางท่ัวไป จำนวน  ๒ อัตรา (ตำแหนงวาง ๑ อัตรา) 

รวมเปน  ๔  อัตรา 

 เม่ือรวมกับตำแหนงครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดนางชำ  จะมีอัตรา 

และตำแหนงดังตอไปนี้ 

 -ครู ค.ศ. ๒  จำนวน  ๑  อัตรา (มีคนครอง) 

 -ครู ค.ศ.๑  จำนวน  ๑ อัตรา  (อัตราวาง) 

 -ผูดูแลเด็ก  จำนวน  ๑ อัตรา 

 -พนักงานจางท่ัวไป จำนวน  ๒ อัตรา (อัตราวาง ๑ อัตรา) 

 -พนักงานจางเหมาบริการ จำนวน  ๑ อัตรา 

เม่ือมีการยายรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ทำใหมีจำนวนตำแหนง  ๖  อัตรา 

มีบุคลากรท้ังสิ้น  ๕  ราย 

๒. จำนวนเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี 

-เด็กอนุบาลปฐมวัย ๒ ขวบ  จำนวน    ๗ คน 

-เด็กอนุบาลปฐมวัย ๓ ขวบ จำนวน   ๔ คน 

    เม่ือยายรวมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดนางชำ   

     -เด็กอนุบาลปฐมวัย ๒ ขวบ จำนวน   ๑๐ คน 

     -เด็กอนุบาลปฐมวัย ๓ ขวบ จำนวน   ๑๒ คน 

    เนื่องจากไดทำการสำรวจขอมูลเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด 

    โพธิ์ศรี ตามแบบสำรวจ ปรากฏวาผูปกครองมีความประสงคยายเด็ก 

    อนุบาลปฐมวัย มาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดนางชำ จำนวน ๙  ราย เม่ือ 

    รวมยอดเด็กนักเรียนแลวปรากฏวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดนางชำจะมี 

    จำนวนเด็กท้ังสิ้น ดังนี้เม่ือยายรวมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดนางชำ   

 

 

 



 

-๑๓- 

     -เด็กอนุบาลปฐมวัย ๒ ขวบ จำนวน   ๑๗ คน 

     -เด็กอนุบาลปฐมวัย ๓ ขวบ จำนวน   ๑๔ คน 

     รวมยอดเด็กนักเรียนท้ังหมด  จำนวน    ๓๑    คน 

    จากขอมูลจำนวนบุคลากร และจำนวนเด็ก ท่ียายมารวมกันแลว ศูนยพัฒนา 

    เด็กเล็กวัดนางชำสามารถรองรับจำนวนเด็กได  และจำนวนบุคลากรมี 

    เพียงพอสำหรับการดูแลเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยได  และขอเสนอพิจารณา 

    ขอยุบเลิกตำแหนง ครู อันดับ ค.ศ.๑  จำนวน ๑  อัตรา เนื่องจากไมมีศูนย 

    พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีแลว  และตำแหนงท่ียุบเลิกก็เปนตำแหนงวาง ไมมี 

    อัตราคนครองตำแหนง ซ่ึงไมมีผลกระทบตอการบริหารจัดการแตอยางใด 

         ดังนั้น เพ่ือใหการยายรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี มารวมกับวัด 

นางชำ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอมติท่ีประชุมในการใหความเห็นชอบ 

ในการยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอไป 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉันท  จำนวน   ๗  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี   ๔  ญัตติอ่ืน ๆ 

นายอนุรุทธ วงศทอง  กระผมนายอนุรทุธ วงศทอง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔  ขอสอบถามเก่ียวกับ 

สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๔  โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ วาจะขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. 

    ไดหรือไม 

นางสาวณัฐกานต แกวศรี  การท่ี อบต.จะสนับสนุนกลุมอาชีพฯ ตองเปนไปตามระเบียบกระทรวง 

เลขานุการสภาฯ   มหาดไทย วาดวยการอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    โดยกลุมประชาชนตองจัดตั้งเปนรูปแบบของกลุมและมีการจดทะเบียนกลุม 

    ใหเรียบรอยกอน ถึงจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณไดตามระเบียบฯ 

นายสุชาติ จับทอง  กระผมนายสุชาติ จับทอง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙  ขอถามเก่ียวกับการ 

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙  การซอมแซมถนนบริเวณเสนบานลุงเอว วาสามารถดำเนินการซอมแซมได 

    หรือไม 

นางสาวณัฐกานต แกวศรี  การซอมแซมถนน หมูท่ี ๙  ตองให ผอ.กองชาง ไปสำรวจกอนวาจะดำเนิน 

เลขานุการสภา อบต.  การซอมแซมเปนบางจุด หรือทำการซอมแซมท้ังเสน  ถาดำเนินการซอมแซม 

    เล็กนอย ก็ใชงบซอมแซมในหมวดคาใชสอย ประเภทคาซอมแซมทรัพยสินได 

    แตถาเปนการซอมแซมท้ังเสน ตองดูวามีอยูในแผนพัฒนาหรือไมและตั้งงบ 

    ประมาณตามขอบัญญัติหรือไม  

นางศศิวรรณ เถ่ือนรอต  ดิฉัน นางศศิวรรณ เถ่ือนรอต  ประธานสภาฯ ขอสอบถามวาถังแสตนเลท 

ประธานสภา อบต.  หมูท่ี ๓  เราสามารถเติมน้ำไวใหประชาชนไวใชไดหรือไม   

นายชูชาติ อินทรใย  ผมตองเขาไปดูกอน เกรงวาเติมน้ำใสถังแลว ขาตั้งถังมันสูง อาจเปน 

นายก อบต.   อันตรายได เดี๋ยวให ผอ.กองชางไปดูขาตั้ง วามันสูงเกินไปสามารถตัด 

    ขาตั้งลงไดไหม 

 



 
-14- 

 
นายฐเดช ภักกุลชัยเดช  กระผม นายฐเดช ภักกุลชัยเดช  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒  เนื่องจากถนน 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒  โคงบานนายรวย  เปนหลุมเปนบอ เปนอันตรายตอผูขับข่ีรถยนต  กระผม 
    อยากใหดำเนินการซอมแซมใหสภาพใชไดปกติ  เนื่องจากเกรงวาจะเกิด 
    อันตรายตอประชาชน 
นางสาวณัฐกานต แกวศรี  ขอใหสมาชิก หมูท่ี ๓  เขียนคำรอง  และจะใหผูอำนวยการกองชาง ดำเนิน 
เลขานุการสภา อบต.  การสำรวจและดำเนินการซอมแซมตอไป 
 
  
ประธานสภา อบต.  มีทานใดเสนอญัตติอ่ืน ๆ อีกหรือไม หากไมมีดิฉันขอปดการประชุม   

ปดประชุมเวลา   ๑๑.๕๐ น. 

      (ลงชื่อ)      ณัฐกานต  แกวศรี           ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

                (นางสาวณัฐกานต แกวศรี) 

                     เลขานุการสภา อบต. คลองขนาก 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภา อบต. ไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตำบลคลองขนาก สมัยแรกเห็นวาถูกตอง จึงไดลงนามไว 

   (ลงชื่อ)         สุบรรณ ชนไพโรจน     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายสบุรรณ  ชนไพโรจน) 

    (ลงชื่อ)         อนุรุทธ  วงศทอง       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายอนุรุทธ  วงศทอง) 

   (ลงชื่อ)      นันทวัฒน  ทองโอภาส  กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายนัทวัฒน ทองโอภาส) 

 

 สภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ไดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล 

คลองขนาก สมัยแรก   เม่ือวันท่ี .......  เดือน................. ๒๕๖๕   แลว 

   

(ลงชื่อ)                

          (นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต) 

   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 

 

  

 



  

 


