
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก 
สมัยวิสามญั    คร้ังที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันอังคารที่   ๒๗   เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก ชั้น ๒ อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

----------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม   จ านวน   ๑๒    คน   ขาดประชุม   ๒    คน 

ที ่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ ลายมอืชือ่ หมายเหต ุ

๑ นายอนุรุทธ วงศ์ทอง ประธานสภา อบต. อนุรุทธ วงศ์ทอง  

๒ นายวโิรจน ์ พุฒซ้อน รองประธานสภา อบต. วิโรจน์       พุฒซ้อน   

๓ นายธนวัฒน ์ สร้อยทรัพย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ ธนวัฒน ์ สร้อยทรัพย์  

๔ นายสบุรรณ ชนไพโรจน ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ สุบรรณ ชนไพโรจน ์  

๕ นายสุริยนั เพ็งบุญรอต สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ สุริยัน เพ็งบุญรอต  

๖ นางศศิวรรณ เถ่ือนรอต สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ศศิวรรณ เถ่ือนรอต  

๗ นายมานะ ถีระแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖     ขาดประชุม 

๘ นางสุพรรณี ผ่องชนะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ สุพรรณี ผ่องชนะ  

๙ นายสุรชัย   เอ่ียมแข สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ สุรชัย เอ่ียมแข  

๑๐ นายเบญจา ทองโอภาส สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ เบญจา ทองโอภาส   

1๑ นายสชุาต ิ จับทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙   ขาดประชุม 

1๒ นายธนวัฒน ์ ศรีแสงฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ ธนวัฒน ์ ศรีแสงฤทธิ์  

๑๓ นางสาวณัฐกานต ์ แก้วศรี เลขานุการสภา อบต. ณัฐกานต์   แก้วศรี  

ผู้เข้าร่วมประชุม    ๓   คน 
ที ่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ ลายมอืชือ่ หมายเหต ุ

๑ นายชูชาต ิ อินทร์ใย นายก อบต. ชูชาต ิ อินทร์ใย  

๒ นายสมชัย ค าพันธุ ์ รองนายก อบต.    -  

๓ นายยอดยิ่ง ผ่องเคหา รองนายก อบต.  -  

๔ นายฐเดช ภัคกุลชัยเดช เลขานุการนายก อบต. ฐเดช ภัคกุลชัยเดช  

๕ นายสวอง รุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ สวอง รุ่งเรือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓   
วันศุกร์ที่   ๒๗   เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓    เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก  ชั้น ๒ อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 
 

-------------------------------------------------------- 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐ น.  
  เมื่อถึงเวลานัดประชุมแล้ว นายอนุรุทธ  วงค์ทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองขนาก ได้ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก และเห็นว่ามาครบองค์
ประชุมแล้ว จึงให้สัญญาณเรียกเข้าร่วมประชุม 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

นายอนุรุทธ  วงศ์ทอง เมื่อท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก และผู้ทรงเกียรติ 
ประธานสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก 
 เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมยัที่ ๑ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก  ได้ก าหนดสมัยประชุม 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่  ๑๖ เมษายน   
๒๕๖๓   มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน    นั้น 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
 สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด  ๒  
 ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๔ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก 
 สมัยวิสามัญ สมยัที่ ๑  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  ในวันที่ ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๓  
   ประกาศ ณ วันที่   ๑๖     เดอืนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ดังนั้น ผมขอเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
    - ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ ครั้งที่ ๑ 

เมื่อวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓   
นายอนุรุทธ  วงศ์ทอง  ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การ 
ประธานสภา อบต.  บริหารส่วนต าบลคลองขนาก ว่ามีเรื่องใดแก้ไขหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติ 
    ที่ประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ  จ านวน   ๑๐  เสียง  
  
ระเบียบวาระท่ี   ๓  ญัตติเพื่อทราบและพิจารณา 
นายอนุรุทธ  วงศ์ทอง  ๓.๑   การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา อบต.  ประจ าปี ๒๕๖๓   
 
 
 



-๒- 
 

 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก มีความจ าเป็นต้องแก้ไข 
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด ๒๐ ลบ.ม. (หอถังเหล็ก
ส าเร็จรูปแบบทรงถ้วยแชมเปญ) หมู่ที่ ๔  เนื่องจากพ้ืนที่ด าเนินการก่อสร้างไม่
เพียงพอส าหรรับการก่อสร้างระบบถังกรองน้ าประปา จึงจ าเป็นต้องลด
ปริมาณงานก่อสร้างถังกรองน้ าเข้ากับถังหอสูง ดังกล่าวฯ 

     ดังนั้น จึงขอให้ที่สภา อบต.คลองขนาก พิจารณาอนุมัติเปลี่ยน 
แปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑ รายการ 
 (ขอเชิญฝ่ายเลขานุการชี้แจง รายละเอียด และข้อระเบียบที่เก่ียวข้อง) 
 เชิญครับ) 

นางสาวณัฐกานต์ แก้วศรี   ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก ได้เสนอขอให้ 
เลขานุการสภา อบต.  สภา อบต.คลองขนาก เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    ๒๕๖๓  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการก่อสร้างระบบประปา 
    บาดาล ขนาด ๒๐ ลบ.ม.  จ านวน ๑ โครงการ  มีรายละเอียดดังนี้ 
     ข้อความเดิม 

 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด ๒๐ ลบ.ม. (หอถัง 
เหล็กส าเร็จรูป แบบทรงถ้วยแชมเปญ) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (ตาม 
แบบที่ ๐๓ อบต.ก าหนด) (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  
(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ข้อ ๕๒ หน้า ๑๑๓   

ข้อความใหม่ 
 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด ๒๐ ลบ.ม. (หอถัง 
เหล็กส าเร็จรูป แบบทรงถ้วยแชมเปญ)   หมู่ที่ ๔ (ตามแบบที่ ๐๓ อบต. 
ก าหนด) (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  
(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ข้อ ๕๒ หน้า ๑๑๓   

ข้อระเบียบฯ 
ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายอนุรุทธ วงศ์ทอง  มีท่านใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา อบต. 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันทน์    จ านวน  ๑๐  เสียง 
 
นายอนุรุทธ วงศ์ทอง  ๓.๒   การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ 
ประธานสภา อบต.   ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก มีความจ าเป็นต้องโอนเงิน 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ 

อ่ืน ๆ    จ านวน  ๑  รายการ  เนื่องจากเป็นความต้องการของประชาชน หมู่
ที่  ๔  มีความต้องการศาลส าเร็จรูป ส าหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจ  เป็นสถานที่ 
ส าหรับรอรถ ของเด็กนักเรียน ดังนั้น ขอเชิญฝ่ายเลขาชี้แจงรายละเอียด 

นางสาวณัฐกานต์ แก้วศรี   ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก  ขอโอนงบประมาณ 
เลขานุการสภา อบต.  รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓   ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน ๑  รายการ ดังนี้ 
 
 



-๓- 
     
 
    รายการที่ ๑ 
    โอนเพิ่ม(ตั้งรายการใหม่) (กองช่าง) 
    หมวดค่าสิ่งก่อสร้าง 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานสวนสาธารณะ 
    ประเภทโครงการจัดซื้อศาลาส าเร็จรูป หมู่ที่ ๔  ตั้งไว้  ๖๖,๒๖๐ บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อศาลาส าเร็จรูปพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๔  ขนาดกว้าง  
    ๑.๓๐ เมตร ยาว ๑.๙๐ เมตร พร้อมจัดท าฐานรองคอนกรีตเสริมเหล็ก 
    ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.คลองขนาก 
    ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ข้อ   
    ๕๙  หน้า ๑๑๓ 
    โอนลด   
    หมวดค่าสิ่งก่อสร้าง 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานไฟฟ้าและถนน 
    ประเภทโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ๒๐  ลบ.ม. (หอถังเหล็ก 

ส าเร็จรูป แบบทรงถ้วยแชมเปญ)  พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ต้ัง 
ไว้  ๕๗๕,๐๐๐  บาท  คงเหลือเงินงบประมาณ  ๕๗๕,๐๐๐ บาท โอนลด 
ครั้งนี้เพ่ือตั้งรายการใหม่  จ านวนเงิน  ๖๖,๒๖๐ บาท  คงเหลือเงินงบ 
ประมาณ  ๕๐๘,๗๔๐  บาท 
รายการที่ ๒ 
 เนื่องจากกองคลัง ขอเสนอพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
เพ่ือมาตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๒  รายการ  เนื่องจากได้มีบุคลากร ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บ 
รายได้มาบรรจุใหม่ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวฯส าหรับ 
ไว้ใช้งานต่อไป ตามรายการดังนี้ 

    โอนเพิ่ม(ตั้งรายการใหม่) (กองคลัง) 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    แผนงานงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารงานคลัง 

๑. ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
    และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  แบบสิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งจากโรงาน  
    (OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย   ตั้งไว้  ๓,๘๐๐ บาทต่อชุด  ตั้งตาม 

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ 
เดือนมีนาคม ๒๕๖๒  (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 
(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ข้อ ๓๑ หน้า ๑๖๙  ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม  
๒๕๖๒ 
 
 
 
 



 
-๔- 

 
 
 

๒. ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนด ๘๐๐ VA ราคา  ๒,๕๐๐ บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 -มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ watts) 
 -สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาท ี

ตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒  (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 
(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ข้อ ๓๑ หน้า ๑๖๙  ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม  
๒๕๖๒ 

    โอนลด   
    หมวดค่าสิ่งก่อสร้าง 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานไฟฟ้าและถนน 
    ประเภทโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ๒๐  ลบ.ม. (หอถังเหล็ก 

ส าเร็จรูป แบบทรงถ้วยแชมเปญ)  พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ต้ัง 
ไว้  ๕๗๕,๐๐๐  บาท  คงเหลือเงินงบประมาณ  ๕๐๘,๗๔๐  บาท โอนลด 
ครั้งนี้เพ่ือตั้งรายการใหม่  จ านวนเงิน  ๖,๓๐๐ บาท  คงเหลือเงินงบ 
ประมาณ  ๕๐๒,๔๔๐  บาท 

    ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
     ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการว่าด้วย 
    วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ ๒๗ การ 
    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ 
    ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ 
    เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ๑๐  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง   
 
ระเบยีบวาระที ่๔  เรื่องอืน่ ๆ  
 

 
 
 

ปดิประชุมเวลา   ๑๑.๒๐  น. 
 

      (ลงชื่อ)      ณัฐกานต์ แก้วศรี      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                (นางสาวณัฐกานต์ แก้วศรี) 
                      เลขานุการสภา อบต. คลองขนาก 
 
 
 
 



 
-๕- 

 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ 
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 สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ....๒๘.....เดือนพฤษภาคม......พ.ศ.... ๒๕๖๓ 
แล้ว 

 

                        (ลงชื่อ)       อนุรุทธ  วงศ์ทอง    
                        (นายอนุรุทธ  วงศ์ทอง) 
               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


