
 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑  ประจำป ๒๕๖๔  

วันศุกรท่ี   ๒๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ชั้น ๒ อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง 

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

ผูเขาประชุม    ผูเขาประชุม  ๑๐   คน      ขาดประชุม  ๑  คน 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายอนุรทุธ วงศทอง ประธานสภา อบต. อนุรุทธ วงศทอง  

๒ นายวิโรจน        พุฒซอน รองประธานสภา อบต. วิโรจน  พุฒซอน   

๓ นายธนวัฒน สรอยทรัพย สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ ธนวัฒน สรอยทรัพย  

๔ นายสุบรรณ ชนไพโรจน สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ สุบรรณ ชนไพโรจน  

๕ นางศศิวรรณ เถ่ือนรอต สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓ ศศิวรรณ        เถ่ือนรอต  

๖ นายสุริยัน เพ็ญบุญรอด สมาชิกสภา อบต. หมู ๓ สุริยัน เพ็ญบุญรอด  

๗ นายมานะ ถีระแกว สมาชิกสภา อบต. หมู ๖   - ขาดประชุม 

๘ นางสุพรรณี ผองชนะ สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ สุพรรณี ผองชนะ  

๙ นายเบญจา ทองโอภาส สมาชิกสภา อบต. หมู ๗ เบญจา ทองโอภาส  

๑๐ นายสุชาติ จับทอง สมาชิกสภา อบต. หมู ๙ สุชาติ            จับทอง   

๑๑ นายธนวัฒน ศรีแสงฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู ๙ ธนวัฒน ศรีแสงฤทธิ์  

๑๒ น.ส.ณัฐกานต แกวศรี เลขานุการสภา อบต. ณัฐกานต แกวศรี  

ผูเขารวมประชุม    จำนวน   ๒   คน 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายชูชาติ อินทรใย นายก อบต. ชูชาติ อินทรใย  

๒ นายสมชัย คำพันธุ รองนายก อบต. สมชัย คำพันธุ  

๓ นายยอดยิ่ง          ผองเคหา รองนายก อบต. ยอดยิ่ง          ผองเคหา   

๔ นายฐเดช ภัคกุลชัยเดช เลขานุการนายก อบต. -    

๕ นายณรงคชัย หลักเมือง รองปลัด อบต. ณรงคชัย        หลักเมือง  

๖ นายภาคิม เอ่ียมเพชร ผูอำนวยการกองชาง ภาคิม เอ่ียมเพชร  

 

 

 

 



  
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑  ประจำป  ๒๕๖๔ 

วันศุกรท่ี   ๒๘   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ชั้น ๒ อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง 

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

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐  น. 

 เม่ือถึงเวลานัดประชุมแลว   นายอนุรุท  วงศทอง  ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลคลองขนาก    

ไดตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก และเห็นวามาครบองคประชุมแลว จึงให

สัญญาณเรียกเขารวมประชุม  

 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

นายอนุรุทธ  วงศทอง เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก และผูทรงเกียรติ 

ประธานสภาฯ มาครบองคประชุมแลว ขอประกาศสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 

 เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑  ประจำป ๒๕๖๔ 

     ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก  ไดกำหนดสมัยประชุม 

 สามัญ สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๑ ประจำป ๒๕๖๔  ระหวางวันท่ี ๑๖-๓๐ พฤษภาคม   

 ๒๕๖๔   นั้น 

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม 

 สภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด  ๒  

 ขอ ๒๒ และขอ ๒๔ จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 

 สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี  ๑  ประจำป ๒๕๖๔   ระหวางวันท่ี  ๑๖-๓๐  

 พฤษภาคม  ๒๕๖๔   

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ดังนั้น ผมขอเปดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ครั้งท่ี ๑ ประจำป ๒๕๖๔ 

  

 

ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายอนุรทธ  วงศทอง   -ไมมี- 

ประธานสภา อบต.   

ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  ประจำป ๒๕๖๔ 

    (เม่ือวันท่ี ๑๕  กุมภาพันธ   ๒๕๖๔)  

นายอนุรทธ  วงศทอง  ขอใหสมาชิกทุกทานตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการ 

ประธานสภาฯ   บริหารสวนตำบลคลองขนาก วามีเรื่องใดท่ีแกไขหรือไม 

    เม่ือไมมีผมขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม   รับรองเปนเอกฉันท    จำนวน    ๑๐  เสียง 

 



-๒- 

 

 

ระเบียบวารท่ี  ๓  กระทูถาม 

    ไมมี 
  

 

  

ระเบียบวาระท่ี   ๔  ญัตติเพ่ือทราบและพิจารณา 

นายอนุรุทธ  วงศทอง  ๔.๑  การพิจารณาเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  

ประธานสภา    -๒๕๖๕ 

     ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ไดดำเนินการทบทวน 

ปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ ่นหาป  โดยไดประสานไปยังผู นำชุมชนใหเสนอ

ปญหาความเดือนรอนภายในหมูบาน ตามความตองการของประชาชน เพื่อนำ

ปญหาตาง ๆ  ของแตละหมูบาน/ชุมชน มาดำเนินการแกไขใหตรงกับความ

ตองการของประชาชน และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน  ทั ้งนี ้ได ให

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น มารวบรวมจัดทำราง

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณา

แผนพัฒนาทองถิ ่นหาป เพิ ่มเติม (ฉบับที ่ ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  ตาม

รายงานการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔  ลงวันท่ี 

๒๕  พฤษภาคม ๒๕๖๔  ไดพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  จำนวน  

๔ โครงการ  ซึ่งโครงการดังกลาว  ยังไมบรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป    

ขออนุมัติเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินหาป (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

    ตามยุทธศาสตรดังนี้ 

นางสาวณัฐกานต  แกวศรี  ๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   

      เลขานุการสภา      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน  ๔ โครงการ ประกอบดวย 

๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตถนน คสล.ถึงบอตานนท 

หมูท่ี  ๓ ขนาดผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร  

ยาว   ๒๕๐  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา  ๗๕๐ เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทางขางละ ๐.๐๐ -๐.๒๕ เมตรหรือตามสภาพพ้ืนท่ี  

งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐ บาท 

๒.โครงการกอสรางกำแพงกันดิน ความยาว  ๕๘๕  เมตร คลองบานเจก หมู 

   ท่ี ๑  งบประมาณ  ๘๐๐,๐๐๐ บาท  

 

 

 

 

 



 

 

                   -๓- 

๓. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตลาดยางศาลา

อเนกประสงค  ถึงสะพาน คสล. หมูท่ี ๗  ขนาดผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ 

เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร  ยาว   ๑๔๒  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม

นอยกวา  ๔๒๖ เมตร พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๐๐ -๐.๒๕ เมตร

หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท 

๔. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตถนนเลียบ

คลองชลประทาน ๖ ข ๑  ข ฝงขวา (บานเมืองใหม) ตั้งแตสะพาน คสล.

หมูท่ี ๒   ผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร  ยาว   

๓๐๘ เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา  ๙๒๔ เมตร พรอมลงลูกรัง

ไหลทางขางละ ๐.๐๐ -๐.๒๕ เมตรหรือตามสภาพพ้ืนท่ี  งบประมาณ 

๖๕๐,๐๐๐ บาท 

(ตามรายละเอียดแนบทายท่ีแจกใหสมาชิกสภาทุกทาน) 

 ขอระเบียบ/กฏหมาย 

     อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัด 

    ทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 

    ขอ ๒๒  เพ่ือประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจ 

    เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไดโดยดำเนินการตามข้ันตอน 

    ดังนี้ 

๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำ 

รางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผล และความ 

จำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ิน พิจารณา 

รางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

๓) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติม 

หรือท่ีเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติม 

หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเปนไปตามกฏหมายวาดวยสภาตำบลและองคการ

บริหารสวนตำบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเพ่ิมเติม 

หรือเปลี่ยนแปลงตอสภา องคการบริหารสวนตำบลเพ่ือใหความเห็นชอบ 

กอนแลวใหผูบริหารจึงจะพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป 

     ขอ ๒๒/๒  ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 

    ท่ีเก่ียวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายของรัฐบาล 

    และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอำนาจอนุมัติของผูบริหาร 

    ทองถ่ิน  สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 



 

-๔- 

 

 

    เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตาม 

    มาตรา ๔๖ (ใหเปนอำนาจของสภาทองถ่ินในการพิจารณาใหความเห็นชอบ 

    แผนพัฒนาทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร 

    สวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗)  

นายอนุรุทธ  วงศทอง   มีสมาชิกสภา อบต. ทานใด สงสัยหรือซักถามรายละเอียดหรือไม 

ประธานสภา   ถาไมมี กระผมขอมติท่ีประชุมในการใหความเห็นชอบในการเพ่ิมเติมแผน 

    พัฒนาทองถ่ินหาป เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. (๒๕๖๑- ๒๕๖๕) 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉันทน    ๑๐   เสียง พิจารณาอนุมัติเพ่ิมเติมแผนฯ 

    งดออกเสียง      -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี   ๔  ญัตติอ่ืน ๆ 

 

ปดประชุมเวลา   ๑๑.๕๐ น.  

      (ลงชื่อ)               ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

                (นางสาวณัฐกานต แกวศรี) 

                     เลขานุการสภา อบต. คลองขนาก 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. ไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 

สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๑  ประจำป ๒๕๖๔   เห็นวาถูกตอง จึงไดลงนามไว 

   (ลงชื่อ)                   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต) 

    (ลงชื่อ)                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายวิโรจน  พุฒซอน) 

   (ลงชื่อ)                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายธนวัฒน  สรอยทรัพย) 

 

 สภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ไดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล

คลองขนาก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๑ ประจำป ๒๕๖๔  เม่ือวันท่ี ........  เดือน...................... ๒๕๖๔ แลว 

    (ลงชื่อ)           

           (นายอนุรุทธ  วงศทอง) 

               ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปดประชุมเวลา   ๑๒.๑๐ น. 

 

      (ลงชื่อ)      ณัฐกานต แกวศรี      ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

                (นางสาวณัฐกานต แกวศรี) 

                     เลขานุการสภา อบต. คลองขนาก 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภา อบต. ไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 

สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๑  ประจำป ๒๕๕๙  เห็นวาถูกตอง จึงไดลงนามไว 

   (ลงชื่อ)         ศศิวรรณ  เถื่อนรอต      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต) 

    (ลงชื่อ)        วิโรจน  พุฒซอน        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 



         (นายวิโรจน  พุฒซอน) 

   (ลงชื่อ)         ธนวัฒน  สรอยทรัพย     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายธนวัฒน  สรอยทรัพย) 

 

/-๑๔-   สภาองคการ... 
 

-๑๔- 

 

 

 

 

 สภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ไดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล

คลองขนาก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจำป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี .......  เดือน...............  พ.ศ.. ๒๕๕๙ แลว 

 

   (ลงชื่อ)            

          (นายสุรชัย  เอ่ียมแข) 

   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 


