
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕6๓  

วันศุกร์ที่  ๑๕  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๓   เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก  ชั้น ๒  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

----------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม    มาประชุม   ๙    คน   ขาดประชุม   -   คน 

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ หมายเหต ุ

๑ นายอนุรุทธ วงศ์ทอง ประธานสภา อบต. อนุรุทธ วงศ์ทอง  

๒ นายวิโรจน ์ พุฒซ้อน รองประธานสภา อบต. วิโรจน์       พุฒซ้อน   

๓ นายธนวัฒน ์ สร้อยทรัพย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑   ขาดประชุม 

๔ นายสุบรรณ ชนไพโรจน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ สุบรรณ ชนไพโรจน์  

๕ นายสุริยัน เพ็ญบุญรอด สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ สุริยัน เพ็ญบุญรอด  

๖ นางศศิวรรณ เถื่อนรอต สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ศศิวรรณ เถื่อนรอต  

๗ นายมานะ ถีระแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ มานะ               ถีระแก้ว   

๘ นางสุพรรณี ผ่องชนะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖     ขาดประชุม 

๙ นายสุรชัย   เอ่ียมแข สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗     ขาดประชุม 

๑๐ นายเบญจา ทองโอภาส สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ เบญจา ทองโอภาส  

1๑ นายสุชาติ จับทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ สุชาติ จับทอง  

1๒ นายธนวัฒน ์ ศรีแสงฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ ธนวัฒน ์ ศรีแสงฤทธิ์  

๑๓ นางสาวณัฐกานต์ แก้วศรี เลขานุการสภา อบต. ณัฐกานต์   แก้วศรี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม    ๕   คน 
ที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ หมายเหต ุ

๑ นายชูชาติ อินทร์ใย นายก อบต. ชูชาติ อินทร์ใย  

๒ นายสมชัย ค าพันธุ์ รองนายก อบต.     ไม่มา 

๓ นายยอดยิ่ง ผ่องเคหา รองนายก อบต.     ไม่มา 

๔ นายฐเดช ภัคกุลชัยเดช เลขานุการนายก อบต. ฐเดช ภัคกุลชัยเดช  

๕ นายธนวรรธน์       ขลังธรรมเนียม ผอ.กองคลัง ธนวรรธน์     ขลังธรรมเนียม  

๖ นายสุรพงษ์ สีสวย นักวิเคราะห์ฯ สุรพงษ์ สีสวย  

๗ นางกัญยา ศรีสุนทร หัวหน้าส านักปลัด กัญยา ศรีสุนทร  

 
 
 
 



 
 
 

 (ส านา) 
บนัทกึรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองขนาก 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี 256๓ 
วันศุกร์ที่  ๑๔  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕6๓   เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก  ชั้น ๒  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 
----------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น.  
   เมื่อถึงเวลานัดประชุมแล้ว นายอนุรุทธ  วงศ์ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองขนาก ได้ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก และเห็นว่ามาครบ
องค์ประชุมแล้ว จึงส่งสัญญาณเรียกเข้าร่วมประชุม 
   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชารัตนตรัย 

นายอนุรุทธ  วงศ์ทอง เมื่อทา่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก และผู้ทรงเกียรติ 
ประธานสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก 
 เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
     ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก  ได้ก าหนดสมัยประชุม 
 สามัญ สมยัที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  ระหว่างวันที่ ๑  - ๑๕ กุมภาพันธ์   
 ๒๕๖๓  นั้น 
  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
 สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด  ๒  
 ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๔ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก 
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓  ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  
 กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   
   ประกาศ ณ วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ดังนั้น ผมขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม         รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่   ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    ไม่มี   
  
ระเบียบวาระที่   ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
นายอนุรทธ  วงศ์ทอง  ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การ 
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนต าบลคลองขนาก ว่ามีเรื่องใดที่แก้ไขหรือไม่ 
    เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   รับรอง  ๙  เสียง    
 
 
ระเบยีบวาระที ่  ๓  ญัตตกิระทูถ้าม 
    ไม่มี 
 



 
 
 

-๒- 
 
 

  

ระเบียบวาระท่ี   ๔  ญัตติเพื่อทราบและพิจารณา 
นายอนุรุทธ  วงศ์ทอง  ๔.๑เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ   คลองขนาก  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
    ขอเชิญเลขานุการสภา ข้อระเบียบเกี่ยวกับก าหนดสมัยการประชุมสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก  
นางสาวณัฐกานต์ แก้วศรี  ข้อกฏหมาย 
เลขานุการสภา    ๑. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 

ถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๓    ในปีหนึ่งให้มี
สมัยประชุมสามัญสองสมัย    หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะก าหนด  แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี   

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๒๑ การก าหนด
จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสภาสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 

นายอนุรุทธ  วงศ์ทอง            ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมเสนอว่าจะก าหนดสมัยการประชุมสภากี่ 
ประธานสภาฯ   สมัย แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสี่สมัย และระยะเวลาช่วงใด  โดยแต่ละสมัยต้อง 
    ก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน แต่หากจะขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับอนุญาต 
    จากนายอ าเภอ 
นายอนุรุทธ  วงศ์ทอง  สรุปการก าหนดสมัยการประชุม ประจ าปี ๒๕6๓  และสมัยแรกในปีถัดไป 
ประธานสภาฯ   ดังนี้ 

 สมัยที่ ๑  เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕6๓  วันที่    ๑ – ๑๕   
 สมัยที่ ๒  เดือนพฤษภาคม ๒๕6๓   วันที่ ๑๖ - ๓๐ 
 สมัยที่ ๓  เดือนสิงหาคม ๒๕6๓    วันที่    ๑ – ๑๕   
 สมัยที่ ๔  เดือนธันวาคม  ๒๕6๓   วันที่   ๑๖ – ๓๐ 
และขอให้ที่ประชุมก าหนดสมัยแรกของปีถัดไป คือ 
สมัยแรก  เดือนกุมภาพันธ์  วันที่  ๑ – ๑๕  ของปี ๒๕๖๔  
 

มติที่ประชุม   มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   ๙  เสียง 
 
 
 
 
 
 



 
-๒- 

 
 
นายอนุรุทธ  วงศ์ทอง  ๔.๒ เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๑- 
ประธานสภาฯ   ๒๕๖๕ 
     ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้จังหวัดจัดชุดปฎิบัติการจิตอาสา 
     ภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบลและ 
    เทศบาลต าบล) อย่างน้อย ๕๐ คน ต่อแห่ง  เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการ 
    ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ด าเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้แล้วเสร็จภายในเดือน 
    กรกฎาคม ๒๕๖๓  ตามรายละเอียดหนังสือท่ีอ้างถึง (หนังสือกระทรวง 
    มหาดไทย ด่วนที่สดที่ มท ๐๒๒๙/ว๗๓๖๗  ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒) 
     เนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก 
    ไม่ได้บรรจุแผนงาน/โครงการกิจกรรม เพ่ือรองรับนโยบายดังกล่าวฯ ดังนั้น 
    จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า 
    องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก   งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐ บาท โดย 
    ขออนุมัติเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
    ตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 
นางสาวณัฐกานต์  แก้วศรี  ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น การบริหารจัดการที่ดี 
      เลขานุการสภา  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
     ๔.๕  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
           โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า 
    องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก   งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐ บาท  
    ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
     อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัด 
    ท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
    ข้อ ๒๒  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ 
    เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้โดยด าเนินการตามขั้นตอน 
    ดังนี้ 

๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท า 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผล และความ 
จ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณา 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม 
หรือที่เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงต่อสภา องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
ก่อนแล้วให้ผู้บริหารจึงจะพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
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     ข้อ ๒๒/๒  ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ที่เก่ียวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายของรัฐบาล 
    และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหาร 
    ท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม 
    มาตรา ๔๖ (ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗)  
นายอนุรุทธ  วงศ์ทอง   มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด สงสัยหรือซักถามรายละเอียดหรือไม่ 
ประธานสภา   ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบในการเพ่ิมเติมแผน 
    พัฒนาท้องถิ่นห้าปี เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันทน์    ๙  เสียง พิจารณาอนุมัติเพ่ิมเติมแผนฯ 
    งดออกเสียง      -  เสียง 
นายอนุรุทธ  วงศ์ทอง  ๔.๓  เรื่อง การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๖๓  
นางสาวณัฐกานต์  แก้วศรี   เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณตาม 
เลขานุการสภา   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๒  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    และมีประสิทธิภาพ  จึงขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณราย 
    จ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
    รายการที่ ๑  ส านักงานปลัด อบต. 
     โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     งานบริหารทั่วไป 
     ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งไว้  ๕,๖๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ี 
     ส านักงาน จ านวน ๒ ตัว ๆ ละ ๒,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕,๖๐๐ 
     บาท  มีคุณสมบัติดังนี้ 
      -ปรับระดับสูง –  ต่ าได้ 
      -ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 

(ส านักปลัด อบต.) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๑-
๒๕๖๔) ข้อ  ๑๒ หน้า ๑๐๙  

     โอนลด   
     หมวดค่าตอบแทน 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     งานบริหารทั่วไป 

ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้ง
ไว้  ๑,๓๖๘,๐๐๐  บาท คงเหลือเงินงบประมาณก่อนโอน 
๙๖๙,๖๐๐  บาท โอนครั้งนี้  ๕,๖๐๐  บาท  คงเหลือเงิน
งบประมาณ  ๙๖๔,๐๐๐ บาท จึงขออนุมัติโอนลดเพ่ือมาตั้งจ่าย 
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รายการใหม่  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.(๒๕๖๑ –
๒๕๖๕)  ข้อ ๒๙  หน้า ๑๖๙   
รายการที่ ๒  ส านักงานปลัด อบต. 

     โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) 
     หมวดคา่ครภุณัฑ์ 
     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
     งานบรหิารทัว่ไป 
     ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งไว้  ๔,๓๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อ 

      - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) ราคา 4,300 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ - เป็นเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จากโรงงานผู้ผลิต 
      -ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
      -ความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
       -มีความเร็วความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด 
A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที 
(ส านักปลัด อบต.) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๑-
๒๕๖๔) ข้อ  ๒๙  หน้า ๑๖๙  

     โอนลด   
     หมวดค่าตอบแทน 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     งานบริหารทั่วไป 

ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้ง
ไว้  ๑,๓๖๘,๐๐๐  บาท คงเหลือเงินงบประมาณก่อนโอน 
๙๖๙,๖๐๐  บาท โอนลดครั้งนี้  ๔,๓๐๐   บาท  คงเหลือเงิน
งบประมาณ  ๙๕๙,๗๐๐  บาท จึงขออนุมัติโอนลดเพ่ือมาตั้งจ่าย 
เพ่ิมเติมตามรายการดังกล่าวฯ 
รายการที่ ๓   กองช่าง 

     โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) 
     หมวดคา่ครภุณัฑ์ 
     แผนงานเคหะและชมุชน 
     งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและชมุชน 
     ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งไว้  ๙,๐๐๐.- บาท เพื่อจัดซื้อ 
     ตู้กระจกแบบบานเลื่อนขนาด ๔ ฟุต ราคาตู้ๆ  ๔,๕๐๐ บาท จ านวน 
     ๒  ตู้  เป็นเงิน  ๙,๐๐๐ บาท   

(กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ข้อ  ๑๑ หน้า ๑๗๘  
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     โอนลด   
     หมวดค่าตอบแทน 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     งานบริหารทั่วไป 

ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้ง
ไว้  ๑,๓๖๘,๐๐๐  บาท คงเหลือเงินงบประมาณก่อนโอน 
๙๕๙,๗๐๐  บาท โอนลดครั้งนี้   ๙,๐๐๐   บาท  คงเหลือเงิน
งบประมาณ  ๙๕๐,๗๐๐  บาท จึงขออนุมัติโอนลดเพ่ือมาตั้งจ่าย 
เพ่ิมเติมตามรายการดังกล่าวฯ 
 
รายการที่ ๔   กองคลัง 

     โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) 
     หมวดคา่ครภุณัฑ์ 
     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
     งานบรหิารงานคลงั 
     ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งไว้  ๕,๙๐๐.- บาท เพื่อจัดซื้อ 
     โต๊ะท างานเหล็กขนาด ๔ ฟุต พร้อมกระจก  จ านวน ๑  ตัว 

เป็นเงิน  ๕,๙๐๐ บาท     
(กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ข้อ  ๒๙  หน้า ๑๖๙ 

     โอนลด   
     หมวดเงินเดือน 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     งานบริหารงานคลัง 

ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  ๘๔๗,๕๖๐   บาท 
คงเหลือเงินงบประมาณก่อนโอน ๗๒๘,๘๔๐  บาท โอนลดครั้งนี้   
๕,๙๐๐   บาท  คงเหลือเงินงบประมาณ ๗๒๒,๙๔๐  บาท จึงขอ
อนุมัติโอนลดเพ่ือมาตั้งจ่ายเพ่ิมตามรายการดังกล่าวฯ 
รายการที่ ๕   กองคลัง 

     โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) 
     หมวดคา่ครภุณัฑ์ 
     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
     งานบรหิารงานคลงั 
     ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งไว้  ๕,๙๐๐.- บาท เพื่อจัดซื้อ 
     เก้าอ้ีส านักงาน ปรับระดับสูง – ต่ าได้  ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 

จ านวน ๑  ตัว เป็นเงิน  ๕,๙๐๐ บาท     
(กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ข้อ  ๒๙  หน้า ๑๖๙  
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     โอนลด   
     หมวดเงินเดือน 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     งานบริหารงานคลัง 

ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  ๘๔๗,๕๖๐   บาท 
คงเหลือเงินงบประมาณก่อนโอน ๗๒๒,๙๔๐  บาท โอนลดครั้งนี้   
๒,๘๐๐   บาท  คงเหลือเงินงบประมาณ ๗๒๐,๑๔๐  บาท จึงขอ
อนุมัติโอนลดเพ่ือมาตั้งจ่ายเพ่ิมตามรายการดังกล่าวฯ 
 
รายการที่ ๖   กองคลัง 

     โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) 
     หมวดคา่ครภุณัฑ์ 
     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
     งานบรหิารงานคลงั 
     ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจัดซื้อ 
     คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ ๒  (จอแสดงภาพขนาดไม่ 
     น้อยกว่า ๑๙  นิ้ว) ราคา ๓๐,๐๐๐  บาท จ านวน ๑  เครื่อง โดยมี 

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 

(4 core) จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.2 GHz - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) 
มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด 
SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 

 - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   

 
 
 
 



-๗- 
 
 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่

น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LED หรือ
ดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
 (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ข้อ  ๓๑  หน้า ๑๖๙ 

     โอนลด   
     หมวดเงินเดือน 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     งานบริหารงานคลัง 

ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  ๘๔๗,๕๖๐   บาท 
คงเหลือเงินงบประมาณก่อนโอน ๗๒๐,๑๔๐  บาท โอนลดครั้งนี้   
๓๐,๐๐๐   บาท  คงเหลือเงินงบประมาณ  ๖๙๐,๑๔๐  บาท จึงขอ
อนุมัติโอนลดเพ่ือมาตั้งจ่ายเพ่ิมตามรายการดังกล่าวฯ 
 
รายการที่  ๗   กองคลัง 

     โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) 
     หมวดคา่ครภุณัฑ์ 
     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
     งานบรหิารงานคลงั 
     ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  ๖,๓๐๐.- บาท เพื่อจัดซื้อ 
     เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Inkjet  Printer) 

ส าหรับกระดาษ A3   ราคา  ๖,๓๐๐ บาท จ านวน ๑  เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 

dpi  
– มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าาส าหรับกระดาษขนาด 

A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที
(ipm)  

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที(ipm)  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้
กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom  
 (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ข้อ  ๓๑  หน้า ๑๖๙ 
 
 
 



 
-๘- 
 

     โอนลด   
     หมวดเงินเดือน 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     งานบริหารงานคลัง 

ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  ๘๔๗,๕๖๐   บาท 
คงเหลือเงินงบประมาณก่อนโอน ๖๙๐,๑๔๐  บาท โอนลดครั้งนี้   
๖,๓๐๐   บาท  คงเหลือเงินงบประมาณ  ๖๘๓,๘๔๐  บาท จึงขอ
อนุมัติโอนลดเพ่ือมาตั้งจ่ายเพ่ิมตามรายการดังกล่าวฯ 
 
รายการที่  ๘   กองคลัง 

     โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) 
     หมวดคา่ครภุณัฑ์ 
     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
     งานบรหิารงานคลงั 
     ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  ๔,๓๐๐.- บาท เพื่อจัดซื้อ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) ราคา 4,300 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 

 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink 
Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 
dpi – มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าา ส าหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)  

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm)  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า   
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

 (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ข้อ  ๓๑  หน้า ๑๖๙ 

     โอนลด   
     หมวดเงินเดือน 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     งานบริหารงานคลัง 

ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  ๘๔๗,๕๖๐   บาท 
คงเหลือเงินงบประมาณก่อนโอน  ๖๘๓,๘๔๐  บาท โอนลดครั้งนี้   
๔,๓๐๐   บาท  คงเหลือเงินงบประมาณ  ๖๗๙,๕๔๐  บาท จึงขอ
อนุมัติโอนลดเพ่ือมาตั้งจ่ายเพ่ิมตามรายการดังกล่าวฯ 
 
 
 



 
-๙- 
 

     
    ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
     ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการว่าด้วย 
    วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ ๒๗ การ 
    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ 
    ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ 
    เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ๙   เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง   

ระเบียบวาระท่ี   ๕  ญัตติอ่ืน ๆ 
นายชูชาติ  อินทร์ใย  ๕.๑  เรื่อง   การจัดงานร าลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ 
นายก อบต.    ตามท่ี อ าเภอวิเศษชัยชาญ ได้ก าหนดจัดงาน  ใน ร าลึกวีรชนแขวง 
    เมืองวิเศษไชยชาญ  ประจ าปี ๒๕๖๓  ซึ่งก าหนดจัดงานในระหว่างวันที่  

 ๒๔  มีนาคม – ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๓   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
วันที่ ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๓      จัดพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีรชนแขวงเมือง 
วิเศษชัยชาญ  และถวายพวงมาลา นายดอก นายทองแก้ว  โดยเริ่มตั้งแต่
เวลา  ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว  ข้าราชการ 
สมาชิกสภา อบต. ใส่เครื่องแบบสีกากีแขนยาว และช่วงเวลาบ่ายโมงเป็น
ต้นไป  จัดกิจกรรมเปิดงาน โดยมีขบวนแห่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มพลังมวลชน  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิด 
 

นางศศิวรรณ  เถื่อนรอต    ดิฉัน นางศศิวรรณ เถื่อนรอต สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ขอเรียน 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓    สอบถามท่านนายก อบต. จ านวน ๓  เรื่อง ด้วยกัน      
     เรื่องที ่๑  เรื่องการศึกษาดูงาน ขอสอบถามว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะ 
     มีการไปศึกษาดูงานหรือไม่ 
นายชูชาติ  อินทร์ใย   เรื่องการศึกษาดูงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ขององค์การบริหาร 
นายก อบต.   ได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับโครงการสัมมนาศึกษาดูงานไว้ 
    เรียบร้อย ในปีนี้หากไม่ติดขัดอะไร ก็จะด าเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้ 
    ในข้อบัญญัติ ส าหรับการจะไปศึกษาดูงานเรื่องอะไร จะน าไปปรึกษากับ 
    เจ้าหน้าที่ของ อบต. ก่อน เพ่ือจะได้น าความรู้ที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้กับ 
    บริบทตามท้องถิ่นของเรา  และการศึกษาดูงานจะต้องด าเนินการให้ถูกต้อง 
    ตามระเบียบหลักเกณฑ์ต่อไป 
    เรื่องท่ี ๒ เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากประชาชนมีความเดือดร้อนใน 
    การเปิดบัญชีไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีได้เนื่องจากเป็นประชาชน 
    ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง  
นายชูชาติ อินทร์ใย   เนื่องจากได้รับแจ้งจากนักพัฒนาชุมชน ว่าการเบิกจ่ายเงินเบี้ย 
นายก อบต.   ยังชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัญชี จึงได้ด าเนินการให้ 
    ประชาชนไปเปิดบัญชีดังกล่าว และต่อมาได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับเบี้ย 
    ยังชีพสามารถรับเป็นเงินสดได้ภายหลัง  เรื่องดังกล่าวจะกลับไปปรึกษา 
    กับเจ้าหน้าที่อึกครั้งว่าจะด าเนินการแก้ไขอย่างไร ให้ประชาชนได้รับ 
 



-๑๐- 
 
    ความสะดวกต่อไป 
    เรื่องท่ี ๓  เรื่องการปรับปรุงอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     ด้วยได้รับแจ้ง  ว่าผู้ประกอบการที่ประกอบเลี้ยง  
    อาหารกลางวันของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๒ ศูนย์  ท าอาหารปริมาณ 
    น้อย ไม่พอเหมาะกับเด็กอนุบาลปฐมวัย นั้น  ท่านนายก จะด าเนินการ
    ปรับปรุงอย่างไร 
นายชูชาติ  อินทร์ใย   กระผมได้แจ้งไปยัง ผอ.กองการศึกษาแล้ว ว่าให้ไปด าเนินการ 
นายก อบต.   ปรับปรุงให้เรียบร้อยแล้ว  และจะแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับอาหาร
    กลางวัน ตรวจรับให้เคร่งครัดมากกว่านี้ หากมีปัญหาอีกครั้ง ก็จะด าเนิน
    การเปลี่ยนผู้ประกอบการทันท ี    
ประธานสภา อบต.  มีท่านใดเสนอญัตติอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา   ๑๑.๔๐ น. 
  
 

      (ลงชื่อ)      ณัฐกานต์ แก้วศรี      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                (นางสาวณัฐกานต์ แก้วศรี) 
                     เลขานุการสภา อบต. คลองขนาก 
  
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓   เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงนามไว้ 

   (ลงชื่อ)         ศศิวรรณ  เถื่อนรอต      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางศศิวรรณ  เถื่อนรอต) 

    (ลงชื่อ)        วิโรจน์  พุฒซ้อน        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายวิโรจน์  พุฒซ้อน) 

   (ลงชื่อ)         ธนวัฒน์  สร้อยทรัพย์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายธนวัฒน์  สร้อยทรัพย์) 
 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองขนาก สมัย สามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที ่๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ........  เดือน..................... ๒๕๖๓ แล้ว 

   

(ลงชื่อ)            
          (นายอนุรุทธ  วงศ์ทอง) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก 
 


