
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองขนาก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี ๑  ประจําป ๒๕6๓  

วันศุกรท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๖๓   เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองขนาก  ชั้น ๒  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง 

----------------------------------- 
ผูเขาประชุม    มาประชุม   ๙    คน   ขาดประชุม   -   คน 

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ ตําแหนง ลายมือชือ่ หมายเหต ุ

๑ นายอนุรทุธ วงศทอง ประธานสภา อบต. อนุรุทธ วงศทอง  

๒ นายวิโรจน พุฒซอน รองประธานสภา อบต. วิโรจน       พุฒซอน   

๓ นายธนวัฒน สรอยทรัพย สมาชิกสภา อบต. หมู ๑   ขาดประชุม 

๔ นายสุบรรณ ชนไพโรจน สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ สุบรรณ ชนไพโรจน  

๕ นายสุริยัน เพ็ญบุญรอด สมาชิกสภา อบต. หมู ๓ สุริยัน เพ็ญบุญรอด  

๖ นางศศิวรรณ เถ่ือนรอต สมาชิกสภา อบต. หมู 3 ศศิวรรณ เถ่ือนรอต  

๗ นายมานะ ถีระแกว สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ มานะ               ถีระแกว   

๘ นางสุพรรณี ผองชนะ สมาชิกสภา อบต. หมู ๖     ขาดประชุม 

๙ นายสุรชยั   เอ่ียมแข สมาชิกสภา อบต. หมู ๗     ขาดประชุม 

๑๐ นายเบญจา ทองโอภาส สมาชิกสภา อบต. หมู ๗ เบญจา ทองโอภาส  

1๑ นายสุชาติ จับทอง สมาชิกสภา อบต. หมู ๙ สุชาติ จับทอง  

1๒ นายธนวัฒน ศรีแสงฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู ๙ ธนวัฒน ศรีแสงฤทธิ์  

๑๓ นางสาวณัฐกานต แกวศรี เลขานุการสภา อบต. ณัฐกานต   แกวศรี  

 
ผูเขารวมประชุม    ๕   คน 
ที ่ ชื่อ – นามสกลุ ตําแหนง ลายมือชือ่ หมายเหต ุ

๑ นายชูชาติ อินทรใย นายก อบต. ชูชาติ อินทรใย  

๒ นายสมชัย คําพันธุ รองนายก อบต.     ไมมา 

๓ นายยอดยิ่ง ผองเคหา รองนายก อบต.     ไมมา 

๔ นายฐเดช ภัคกุลชัยเดช เลขานุการนายก อบต. ฐเดช ภัคกุลชัยเดช  

๕ นายธนวรรธน       ขลังธรรมเนียม ผอ.กองคลัง ธนวรรธน     ขลังธรรมเนียม  

๖ นายสุรพงษ สีสวย นักวิเคราะหฯ สุรพงษ สีสวย  

๗ นางกัญยา ศรีสุนทร หัวหนาสํานักปลัด กัญยา ศรีสุนทร  

 
 
 
 



 
 
 

 (สํานา) 
บนัทกึรายงานการประชมุสภาองคการบรหิารสวนตาํบลคลองขนาก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี ๑  ประจาํป 256๓ 
วันศุกรท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕6๓   เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น.  
   เม่ือถึงเวลานัดประชุมแลว นายอนุรุทธ  วงศทอง ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลคลองขนาก ไดตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองขนาก และเห็นวามาครบ
องคประชุมแลว จึงสงสัญญาณเรียกเขารวมประชุม 
   เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชารัตนตรัย 

นายอนุรุทธ  วงศทอง เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองขนาก และผูทรงเกียรติ 
ประธานสภาฯ มาครบองคประชุมแลว ขอประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองขนาก 
 เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑  ประจําป ๒๕๖๓ 
     ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองขนาก  ไดกําหนดสมัยประชุม 
 สามัญ สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๓  ระหวางวันท่ี ๑  - ๑๕ กุมภาพันธ   
 ๒๕๖๓  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 ๒๕๖๓  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๑๕  
 กุมภาพันธ  ๒๕๖๓   
   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ดังนั้น ผมขอเปดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม         รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่   ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
    ไมมี   
  
ระเบียบวาระที่   ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมยัสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจําป ๒๕๖๓ 
นายอนุรทธ  วงศทอง  ขอใหสมาชิกทุกทานตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการ 
ประธานสภาฯ   บริหารสวนตําบลคลองขนาก วามีเรื่องใดท่ีแกไขหรือไม 
    เม่ือไมมีผมขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม   รับรอง  ๙  เสียง    
 
 
ระเบยีบวาระที ่  ๓  ญัตตกิระทูถาม 
    ไมมี 
 



 
 
 

-๒- 
 
 

  

ระเบียบวาระท่ี   ๔  ญัตติเพ่ือทราบและพิจารณา 
นายอนุรุทธ  วงศทอง  ๔.๑เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาฯ   คลองขนาก  ประจําป ๒๕๖๓ 
    ขอเชิญเลขานุการสภา ขอระเบียบเก่ียวกับกําหนดสมัยการประชุมสภา 
    องคการบริหารสวนตําบลคลองขนาก  
นางสาวณัฐกานต แกวศรี  ขอกฏหมาย 
เลขานุการสภา    ๑. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ 

ถึงแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๓    ในปหนึ่งใหมี
สมัยประชุมสามัญสองสมัย    หรือหลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหาร
สวนตําบลจะกําหนด  แตตองไมเกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจาํป   

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอ ๒๑ การกําหนด
จํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัย
สามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสภาสามัญ
ประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัย
แรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญ
ประจาํปสมัยแรกของแตละป 

นายอนุรุทธ  วงศทอง            ดังนั้น จึงขอใหท่ีประชุมเสนอวาจะกําหนดสมัยการประชุมสภาก่ี 
ประธานสภาฯ   สมัย แตท้ังนี้ตองไมเกินสี่สมัย และระยะเวลาชวงใด  โดยแตละสมัยตอง 
    กําหนดไมเกิน ๑๕ วัน แตหากจะขยายเวลาออกไปอีกตองไดรับอนุญาต 
    จากนายอําเภอ 
นายอนุรุทธ  วงศทอง  สรปุการกําหนดสมัยการประชุม ประจําป ๒๕6๓  และสมัยแรกในปถัดไป 
ประธานสภาฯ   ดังนี้ 

 สมัยท่ี ๑  เดือนกุมภาพันธ ๒๕6๓  วันท่ี    ๑ – ๑๕   
 สมัยท่ี ๒  เดือนพฤษภาคม ๒๕6๓   วันท่ี ๑๖ - ๓๐ 
 สมัยท่ี ๓  เดือนสิงหาคม ๒๕6๓    วันท่ี    ๑ – ๑๕   
 สมัยท่ี ๔  เดือนธันวาคม  ๒๕6๓   วันท่ี   ๑๖ – ๓๐ 
และขอใหท่ีประชุมกําหนดสมัยแรกของปถัดไป คือ 
สมัยแรก  เดือนกุมภาพันธ  วันท่ี  ๑ – ๑๕  ของป ๒๕๖๔  
 

มติท่ีประชมุ   มติเห็นชอบเปนเอกฉันท   ๙  เสียง 
 
 
 
 
 
 



 
-๒- 

 
 
นายอนุรุทธ  วงศทอง  ๔.๒ เรื่อง การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๑- 
ประธานสภาฯ   ๒๕๖๕ 
     ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ไดแจงใหจังหวัดจัดชุดปฎิบัติการจิตอาสา 
     ภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (องคการบริหารสวนตําบลและ 
    เทศบาลตําบล) อยางนอย ๕๐ คน ตอแหง  เพ่ือเปนผูชวยเจาพนักงานในการ 
    ปองกันบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ี โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    ดําเนินการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติใหแลวเสร็จภายในเดือน 
    กรกฎาคม ๒๕๖๓  ตามรายละเอียดหนังสือท่ีอางถึง (หนังสือกระทรวง 
    มหาดไทย ดวนท่ีสดท่ี มท ๐๒๒๙/ว๗๓๖๗  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒) 
     เนื่องจากเปนนโยบายเรงดวน องคการบริหารสวนตําบลคลองขนาก 
    ไมไดบรรจุแผนงาน/โครงการกิจกรรม เพ่ือรองรับนโยบายดังกลาวฯ ดังนั้น 
    จึงจําเปนตองเพ่ิมเติมโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา 
    องคการบริหารสวนตําบลคลองขนาก   งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐ บาท โดย 
    ขออนุมัติเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินหาป (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
    ตามยุทธศาสตรดังนี้ 
นางสาวณัฐกานต  แกวศรี  ๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น การบริหารจัดการท่ีดี 
      เลขานุการสภา  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
     ๔.๕  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
           โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา 
    องคการบริหารสวนตําบลคลองขนาก   งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐ บาท  
    ขอระเบียบ/กฎหมาย 
     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 
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเปนไปตามกฏหมายวาดวยสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงตอสภา องคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบ 
กอนแลวใหผูบริหารจึงจะพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป 

 
 
 



-๓- 
 
     ขอ ๒๒/๒  ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 
    ท่ีเก่ียวกับโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายของรัฐบาล 
    และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจอนุมัติของผูบริหาร 
    ทองถ่ิน  สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
    เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตาม 
    มาตรา ๔๖ (ใหเปนอํานาจของสภาทองถ่ินในการพิจารณาใหความเห็นชอบ 
    แผนพัฒนาทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
    สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗)  
นายอนุรุทธ  วงศทอง   มีสมาชิกสภา อบต. ทานใด สงสัยหรือซักถามรายละเอียดหรือไม 
ประธานสภา   ถาไมมี กระผมขอมติท่ีประชุมในการใหความเห็นชอบในการเพ่ิมเติมแผน 
    พัฒนาทองถ่ินหาป เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉันทน    ๙  เสียง พิจารณาอนุมัติเพ่ิมเติมแผนฯ 
    งดออกเสียง      -  เสียง 
นายอนุรุทธ  วงศทอง  ๔.๓  เรื่อง การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๖๓  
นางสาวณัฐกานต  แกวศรี   เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ ตามงบประมาณตาม 
เลขานุการสภา   ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๖๒  เปนไปดวยความเรียบรอย 
    และมีประสิทธิภาพ  จึงขอใหสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณราย 
    จายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
    รายการท่ี ๑  สํานักงานปลัด อบต. 
     โอนเพ่ิม (ตั้งรายการใหม) 
     หมวดคาครุภัณฑ 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป 
     ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  ตั้งไว  ๕,๖๐๐ บาท เพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ี 
     สํานักงาน จํานวน ๒ ตัว ๆ ละ ๒,๘๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๕,๖๐๐ 
     บาท  มีคุณสมบัติดังนี้ 
      -ปรับระดับสูง –  ต่ําได 
      -ขาเหล็กชุบโครเม่ียม 

(สํานักปลัด อบต.) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. (๒๕๖๑-
๒๕๖๔) ขอ  ๑๒ หนา ๑๐๙  

     โอนลด   
     หมวดคาตอบแทน 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป 

ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้ง
ไว  ๑,๓๖๘,๐๐๐  บาท คงเหลือเงินงบประมาณกอนโอน 
๙๖๙,๖๐๐  บาท โอนครั้งนี้  ๕,๖๐๐  บาท  คงเหลือเงิน
งบประมาณ  ๙๖๔,๐๐๐ บาท จึงขออนุมัติโอนลดเพ่ือมาตั้งจาย 
 
 
 



 
-๔- 

 
 
รายการใหม  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ.(๒๕๖๑ –
๒๕๖๕)  ขอ ๒๙  หนา ๑๖๙   
รายการท่ี ๒  สํานักงานปลัด อบต. 

     โอนเพ่ิม (ตั้งรายการใหม) 
     หมวดคาครภุณัฑ 
     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
     งานบรหิารทัว่ไป 
     ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  ตั้งไว  ๔,๓๐๐ บาท เพ่ือจัดซ้ือ 

      - เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) ราคา 4,300 บาท ซ่ึงมีคุณสมบัติดังนี้ - เปนเครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จากโรงงานผูผลิต 
      -ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 
      -ความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
       -มีความเร็วความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด 
A4 ไมนอยกวา 10 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที 
(สํานักปลัด อบต.) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. (๒๕๖๑-
๒๕๖๔) ขอ  ๒๙  หนา ๑๖๙  

     โอนลด   
     หมวดคาตอบแทน 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป 

ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้ง
ไว  ๑,๓๖๘,๐๐๐  บาท คงเหลือเงินงบประมาณกอนโอน 
๙๖๙,๖๐๐  บาท โอนลดครั้งนี้  ๔,๓๐๐   บาท  คงเหลือเงิน
งบประมาณ  ๙๕๙,๗๐๐  บาท จึงขออนุมัติโอนลดเพ่ือมาตั้งจาย 
เพ่ิมเติมตามรายการดังกลาวฯ 
รายการท่ี ๓   กองชาง 

     โอนเพ่ิม (ตั้งรายการใหม) 
     หมวดคาครภุณัฑ 
     แผนงานเคหะและชมุชน 
     งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและชมุชน 
     ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  ตั้งไว  ๙,๐๐๐.- บาท เพ่ือจัดซ้ือ 
     ตูกระจกแบบบานเลื่อนขนาด ๔ ฟุต ราคาตูๆ  ๔,๕๐๐ บาท จํานวน 
     ๒  ตู  เปนเงิน  ๙,๐๐๐ บาท   

(กองชาง) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ขอ  ๑๑ หนา ๑๗๘  
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     โอนลด   
     หมวดคาตอบแทน 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป 

ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้ง
ไว  ๑,๓๖๘,๐๐๐  บาท คงเหลือเงินงบประมาณกอนโอน 
๙๕๙,๗๐๐  บาท โอนลดครั้งนี้   ๙,๐๐๐   บาท  คงเหลือเงิน
งบประมาณ  ๙๕๐,๗๐๐  บาท จึงขออนุมัติโอนลดเพ่ือมาตั้งจาย 
เพ่ิมเติมตามรายการดังกลาวฯ 
 
รายการท่ี ๔   กองคลัง 

     โอนเพ่ิม (ตั้งรายการใหม) 
     หมวดคาครภุณัฑ 
     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
     งานบรหิารงานคลงั 
     ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  ตั้งไว  ๕,๙๐๐.- บาท เพ่ือจัดซ้ือ 
     โตะทํางานเหล็กขนาด ๔ ฟุต พรอมกระจก  จํานวน ๑  ตัว 

เปนเงิน  ๕,๙๐๐ บาท     
(กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ขอ  ๒๙  หนา ๑๖๙ 

     โอนลด   
     หมวดเงินเดือน 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารงานคลัง 

ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว  ๘๔๗,๕๖๐   บาท 
คงเหลือเงินงบประมาณกอนโอน ๗๒๘,๘๔๐  บาท โอนลดครั้งนี้   
๕,๙๐๐   บาท  คงเหลือเงินงบประมาณ ๗๒๒,๙๔๐  บาท จึงขอ
อนุมัติโอนลดเพ่ือมาตั้งจายเพ่ิมตามรายการดังกลาวฯ 
รายการท่ี ๕   กองคลัง 

     โอนเพ่ิม (ตั้งรายการใหม) 
     หมวดคาครภุณัฑ 
     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
     งานบรหิารงานคลงั 
     ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  ตั้งไว  ๕,๙๐๐.- บาท เพ่ือจัดซ้ือ 
     เกาอ้ีสํานักงาน ปรับระดับสูง – ต่ําได  ขาเหล็กชุบโครเม่ียม 

จํานวน ๑  ตัว เปนเงิน  ๕,๙๐๐ บาท     
(กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ขอ  ๒๙  หนา ๑๖๙  
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     โอนลด   
     หมวดเงินเดือน 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารงานคลัง 

ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว  ๘๔๗,๕๖๐   บาท 
คงเหลือเงินงบประมาณกอนโอน ๗๒๒,๙๔๐  บาท โอนลดครั้งนี้   
๒,๘๐๐   บาท  คงเหลือเงินงบประมาณ ๗๒๐,๑๔๐  บาท จึงขอ
อนุมัติโอนลดเพ่ือมาตั้งจายเพ่ิมตามรายการดังกลาวฯ 
 
รายการท่ี ๖   กองคลัง 

     โอนเพ่ิม (ตั้งรายการใหม) 
     หมวดคาครภุณัฑ 
     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
     งานบรหิารงานคลงั 
     ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตั้งไว  ๓๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจัดซ้ือ 
     คอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบท่ี ๒  (จอแสดงภาพขนาดไม 
     นอยกวา ๑๙  นิ้ว) ราคา ๓๐,๐๐๐  บาท จํานวน ๑  เครื่อง โดยมี 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 

(4 core) จํานวน 1 หนวย มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory 
ขนาดไมนอยกวา 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอย
กวา 3.2 GHz - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 

 2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 3) 
มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB  

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมนอยกวา 8 GB - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด 
SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย 

 - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - มีชองเชื่อมตอ
ระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง   
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 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม

นอยกวา 3 ชอง - มีแปนพิมพและเมาส - มีจอภาพแบบ LED หรือ
ดีกวา มีContrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
 (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ขอ  ๓๑  หนา ๑๖๙ 

     โอนลด   
     หมวดเงินเดือน 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารงานคลัง 

ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว  ๘๔๗,๕๖๐   บาท 
คงเหลือเงินงบประมาณกอนโอน ๗๒๐,๑๔๐  บาท โอนลดครั้งนี้   
๓๐,๐๐๐   บาท  คงเหลือเงินงบประมาณ  ๖๙๐,๑๔๐  บาท จึงขอ
อนุมัติโอนลดเพ่ือมาตั้งจายเพ่ิมตามรายการดังกลาวฯ 
 
รายการท่ี  ๗   กองคลัง 

     โอนเพ่ิม (ตั้งรายการใหม) 
     หมวดคาครภุณัฑ 
     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
     งานบรหิารงานคลงั 
     ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตั้งไว  ๖,๓๐๐.- บาท เพ่ือจัดซ้ือ 
     เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งหมึกพิมพ (Inkjet  Printer) 

สําหรับกระดาษ A3   ราคา  ๖,๓๐๐ บาท จํานวน ๑  เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

-ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 

dpi  
– มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําาสําหรับกระดาษขนาด 

A4 ไมนอยกวา 30 หนาตอนาที(ppm) หรือ 10.2 ภาพตอนาที
(ipm)  

- มีความเร็วในการพิมพรางสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 17 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.1 ภาพตอนาที(ipm)  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน - สามารถใชได
กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom  
 (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ขอ  ๓๑  หนา ๑๖๙ 
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     โอนลด   
     หมวดเงินเดือน 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารงานคลัง 

ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว  ๘๔๗,๕๖๐   บาท 
คงเหลือเงินงบประมาณกอนโอน ๖๙๐,๑๔๐  บาท โอนลดครั้งนี้   
๖,๓๐๐   บาท  คงเหลือเงินงบประมาณ  ๖๘๓,๘๔๐  บาท จึงขอ
อนุมัติโอนลดเพ่ือมาตั้งจายเพ่ิมตามรายการดังกลาวฯ 
 
รายการท่ี  ๘   กองคลัง 

     โอนเพ่ิม (ตั้งรายการใหม) 
     หมวดคาครภุณัฑ 
     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
     งานบรหิารงานคลงั 
     ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตั้งไว  ๔,๓๐๐.- บาท เพ่ือจัดซ้ือ 

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) ราคา 4,300 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

 - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink 
Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 

 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 
dpi – มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําา สําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)  

- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 10 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm)  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา   
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน  
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

 (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ขอ  ๓๑  หนา ๑๖๙ 

     โอนลด   
     หมวดเงินเดือน 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารงานคลัง 

ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว  ๘๔๗,๕๖๐   บาท 
คงเหลือเงินงบประมาณกอนโอน  ๖๘๓,๘๔๐  บาท โอนลดครั้งนี้   
๔,๓๐๐   บาท  คงเหลือเงินงบประมาณ  ๖๗๙,๕๔๐  บาท จึงขอ
อนุมัติโอนลดเพ่ือมาตั้งจายเพ่ิมตามรายการดังกลาวฯ 
 
 
 



 
-๙- 
 

     
    ขอกฎหมาย/ระเบียบ 
     ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการวาดวย 
    วิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  ขอ ๒๗ การ 
    โอนเงินงบประมาณรายจายหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําให 
    ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ให 
    เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบเปนเอกฉันท  ๙   เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง   

ระเบียบวาระท่ี   ๕  ญัตติอ่ืน ๆ 
นายชูชาติ  อินทรใย  ๕.๑  เรื่อง   การจัดงานรําลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ 
นายก อบต.    ตามท่ี อําเภอวิเศษชัยชาญ ไดกําหนดจัดงาน  ใน รําลึกวีรชนแขวง 
    เมืองวิเศษไชยชาญ  ประจําป ๒๕๖๓  ซ่ึงกําหนดจัดงานในระหวางวันท่ี  

 ๒๔  มีนาคม – ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๓   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
วันท่ี ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๓      จัดพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีรชนแขวงเมือง 
วิเศษชัยชาญ  และถวายพวงมาลา นายดอก นายทองแกว  โดยเริ่มตั้งแต
เวลา  ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณอนุสาวรียนายดอก นายทองแกว  ขาราชการ 
สมาชิกสภา อบต. ใสเครื่องแบบสีกากีแขนยาว และชวงเวลาบายโมงเปน
ตนไป  จัดกิจกรรมเปดงาน โดยมีขบวนแหขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กลุมพลังมวลชน  โดยมีผูวาราชการจังหวัดอางทองเปนประธานในพิธีเปด 
 

นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต    ดิฉัน นางศศิวรรณ เถ่ือนรอต สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓ ขอเรียน 
สมาชิก อบต.หมูท่ี ๓    สอบถามทานนายก อบต. จํานวน ๓  เรื่อง ดวยกัน      
     เรื่องที ่๑  เรื่องการศึกษาดูงาน ขอสอบถามวาในปงบประมาณ ๒๕๖๓ จะ 
     มีการไปศึกษาดูงานหรือไม 
นายชูชาติ  อินทรใย   เรื่องการศึกษาดูงานในปงบประมาณ ๒๕๖๓  ขององคการบริหาร 
นายก อบต.   ไดมีการตั้งงบประมาณรายจายสําหรับโครงการสัมมนาศึกษาดูงานไว 
    เรียบรอย ในปนี้หากไมติดขัดอะไร ก็จะดําเนินการตามโครงการท่ีตั้งไว 
    ในขอบัญญัติ สําหรับการจะไปศึกษาดูงานเรื่องอะไร จะนําไปปรึกษากับ 
    เจาหนาท่ีของ อบต. กอน เพ่ือจะไดนําความรูท่ีเปนประโยชนมาปรับใชกับ 
    บริบทตามทองถ่ินของเรา  และการศึกษาดูงานจะตองดําเนินการใหถูกตอง 
    ตามระเบียบหลักเกณฑตอไป 
    เรื่องท่ี ๒ เรื่องเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เนื่องจากประชาชนมีความเดือดรอนใน 
    การเปดบัญชีไมสามารถเดินทางไปเปดบัญชีไดเนื่องจากเปนประชาชน 
    ผูสูงอายุและผูปวยติดเตียง  
นายชูชาติ อินทรใย   เนื่องจากไดรับแจงจากนักพัฒนาชุมชน วาการเบิกจายเงินเบี้ย 
นายก อบต.   ยังชีพผูสูงอายุกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผานบัญชี จึงไดดําเนินการให 
    ประชาชนไปเปดบัญชีดังกลาว และตอมาไดมีหนังสือแจงใหผูรับเบี้ย 
    ยังชีพสามารถรับเปนเงินสดไดภายหลัง  เรื่องดังกลาวจะกลับไปปรึกษา 
    กับเจาหนาท่ีอึกครั้งวาจะดําเนินการแกไขอยางไร ใหประชาชนไดรับ 
 



-๑๐- 
 
    ความสะดวกตอไป 
    เรื่องท่ี ๓  เรื่องการปรับปรุงอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
     ดวยไดรับแจง  วาผูประกอบการท่ีประกอบเลี้ยง  
    อาหารกลางวันของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๒ ศูนย  ทําอาหารปริมาณ 
    นอย ไมพอเหมาะกับเด็กอนุบาลปฐมวัย นั้น  ทานนายก จะดําเนินการ
    ปรับปรุงอยางไร 
นายชูชาติ  อินทรใย   กระผมไดแจงไปยัง ผอ.กองการศึกษาแลว วาใหไปดําเนินการ 
นายก อบต.   ปรับปรุงใหเรียบรอยแลว  และจะแจงใหคณะกรรมการตรวจรับอาหาร
    กลางวัน ตรวจรับใหเครงครัดมากกวานี้ หากมีปญหาอีกครั้ง ก็จะดําเนิน
    การเปลี่ยนผูประกอบการทันที    
ประธานสภา อบต.  มีทานใดเสนอญัตติอ่ืน ๆ อีกหรือไม หากไมมีกระผมขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ปดประชุมเวลา   ๑๑.๔๐ น. 
  
 

      (ลงชื่อ)      ณัฐกานต แกวศรี      ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                (นางสาวณัฐกานต แกวศรี) 
                     เลขานุการสภา อบต. คลองขนาก 
  
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภา อบต. ไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี ๑  ประจําป ๒๕๖๓   เห็นวาถูกตอง จึงไดลงนามไว 

   (ลงชื่อ)         ศศิวรรณ  เถื่อนรอต      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต) 

    (ลงชื่อ)        วิโรจน  พุฒซอน        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายวิโรจน  พุฒซอน) 

   (ลงชื่อ)         ธนวัฒน  สรอยทรัพย     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายธนวัฒน  สรอยทรัพย) 
 
 สภาองคการบริหารสวนตําบลคลองขนาก ไดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
คลองขนาก สมัย สามัญ สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๓  เม่ือวันท่ี ...๒๗..  เดือน...มีนาคม...... ๒๕๖๓ 
แลว 

   

(ลงชื่อ)         อนุรุทธ  วงคทอง      
          (นายอนุรุทธ  วงศทอง) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองขนาก 
 


