
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๑  ประจำป ๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่    ๕   เดือนสงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ชั้น ๒ อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง 

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

ผูเขาประชุม    จำนวน  ๘  คน       ขาดประชุม    ๓   คน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอนุรุทธ วงศทอง ประธานสภา อบต. อนุรุทธ วงศทอง  

๒ นายวโิรจน พุฒซอน รองประธานสภา อบต. วิโรจน       พุฒซอน   

๓ นายธนวัฒน สรอยทรัพย สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ ธนวัฒน  สรอยทรัพย  

๔ นายสบุรรณ ชนไพโรจน สมาชิกสภา อบต. หมู ๑     ขาดประชุม 

๕ นายสุริยนั เพ็ญบุญรอด สมาชิกสภา อบต. หมู ๓ สุริยัน เพ็งบุญรอต  

๖ นางศศิวรรณ เถ่ือนรอต สมาชิกสภา อบต. หมู 3 ศศิวรรณ เถ่ือนรอต  

๗ นายมานะ ถีระแกว สมาชิกสภา อบต. หมู ๖   ขาดประชุม 

๘ นางสุพรรณี ผองชนะ สมาชิกสภา อบต. หมู ๖   ขาดประชุม 

๙ นายเบญจา ทองโอภาส สมาชิกสภา อบต. หมู ๗ เบญจา ทองโอกาส   

10 นายสชุาต ิ จับทอง สมาชิกสภา อบต. หมู ๙ สุชาต ิ จับทอง  

11 นายธนวัฒน ศรีแสงฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู ๙ ธนวัฒน ศรีแสงฤทธิ ์  

๑๒ นางสาวณัฐกานต แกวศรี เลขานุการสภา อบต. ณัฐกานต   แกวศรี  

ผูเขารวมประชุม    ๗   คน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายชูชาต ิ อินทรใย นายก อบต. ชูชาต ิ อินทรใย  

๒ นายสมชัย คำพันธุ รองนายก อบต. สมชัย คำพันธุ    

๓ นายยอดยิ่ง ผองเคหา รองนายก อบต. ยอดยิ่ง ผองเคหา  

๓ นายฐเดช ภักกุลชัยเดช เลขานุการนายก อบต.     ไมมาประชุม 

๔ นายภาคิม เอ่ียมเพชร ผอ.กองชาง ภาคิม เอ่ียมเพชร  

๗ นายณรงคชัย       หลักเมือง รองปลัด อบต. ณรงคชัย      หลักเมือง  

 

 

 

 

 



(สำเนา) 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑   ประจำป ๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๕  เดือนสิงหาคม   ๒๕๖๔   เวลา  ๑๐ .๐๐  น. 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก  ชั้น ๒  

อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง 

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

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น.  

  เม่ือถึงเวลานัดประชุมแลว    นายอนุรุทธ  วงศทอง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล

คลองขนาก ไดตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก และเห็นวามาครบองคประชุม

แลว จึงใหสัญญาณเรียกเขารวมประชุม 

  เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

นายอนุรุทธ  วงศทอง เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก และผูทรงเกียรติ 
ประธานสภาฯ มาครบองคประชุมแลว ขอประกาศสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 
 เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑  ประจำป ๒๕๖๔ 
     ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก  ไดกำหนดสมัยประชุม 
 สามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑ ประจำป ๒๕๖๔  ระหวางวันท่ี ๑  - ๑๕ สิงหาคม   
 ๒๕๖๔  นั้น 
  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม 
 สภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด  ๒  
 ขอ ๒๒ และขอ ๒๔ จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  ๑  ประจำป ๒๕๖๔  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๑๕  
 สิงหาคม  ๒๕๖๔   
   ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ดังนั้น ผมขอเปดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี ๑ ประจำป ๒๕๖๔ 
มติที่ประชุม         รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายอนุรุทธ  วงศทอง  ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป ๒๕๖๔ 

    ( เม่ือวันท่ี ๒๘  เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔  )  

นายอนุรุทธ  วงศทอง  ขอใหสมาชิกทุกทานตรวจสอบบันทึกรายงานการประชมุสภาองคการ 

ประธานสภา อบต.  บริหารสวนตำบลคลองขนาก วามีเรื่องใดแกไขหรือไม เม่ือไมมีผมขอมติ 

    ท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม   รับรองเปนเอกฉันท    ๘   เสยีง 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  ญัตติเพ่ือกระทูถาม 

    ไมมี 



-๒- 

 
    

ระเบียบวาระท่ี   ๔  ญัตติเพ่ือทราบและพิจารณา 

นายอนุรุทธ  วงศทอง  ๔.๑   เรื่อง การพิจารณา (ราง) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล     

ประธานสภา อบต.           เรื่อง  งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ของ 

    องคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก (วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ) 

     ตามท่ีทานนายกองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก เปนผูเสนอญัตติ 
    รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๕ และกอนท่ีจะดำเนิน 
    การขอใหทานเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบและกฎหมายวิธีการจัดทำ 
    งบประมาณและข้ันตอนการพิจารณาใหท่ีประชุมสภาทราบ 
นางสาวณัฐกานต แกวศรี  เรียนทานประธานสภาฯ ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาทุกทาน ใน 
เลขานุการสภา อบต.  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องการพิจารณารางงบประมาณรายจายประจำป  
    ๒๕๖๕  ขององคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ดิฉันขอชี้แจงขอระเบียบ 
    กฎหมายท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๒๕  ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาสี่ปเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจายประจำป และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมี
การปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาหาป 

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวยวิธีการงบประมาณของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  ขอ  ๒๒  ใหหัวหนาหนวยงานจัด 
ทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจายและหัวหนาหนวยงานคลัง
รวบรวมรายงานการเงินและสถิติตาง ๆ  ของหนวยงานเพ่ือใชประกอบ 
การคำนวณขอตั้งงบประมาณรายเสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ ขอ ๒๓ ให
เจาหนาท่ีงบประมาณพิจารณาตรวจสอบวิเคราะหและแกไขงบประมาณใน
ชั้นตน แลวเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ิน เม่ือคณะผูบริหารทองถ่ิน ได
พิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินงบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจำปแลวให
เจาหนาท่ีงบประมาณรวบรวม และจัดทำเปนรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายเสนอตอผูบริหารทองถ่ินอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผูบริหารทองถ่ินได
นำเสนอตอสภาทองถ่ิน ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม  

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา 
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๔๕ (วรรคสาม)  ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภา 
ทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระรวดเดียวไมไดและในการพิจารณาวาระท่ี
สอง ใหกำหนดระยะเวลาคำเสนอคำแปรญัตติไวไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง นับแต
สภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

      ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติ และลงมติวาจะรับหลักการแหงราง 
ขอบัญญัติวาระท่ี ๑ ให ท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงราง
ขอบัญญัติ และลงมติวาจะรับหลักการแหงราง ขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมี 
 



-๓- 
 

 
สมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปรายหามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภา
ทองถ่ินไดอภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแลว เพ่ือประโยชนแกการพิจารณาราง
ขอบัญญัติวาระท่ี ๑ สภาทองถ่ินอาจจะใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณา
กอนรับหลักการก็ได 

 

นายอนุรุทธ  วงศทอง  ขอเรียนเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก นำเสนอราง 
ประธานสภา อบต.  งบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๕  ตอท่ีประชุม 
 

นายชูชาติ อินทรใย  เรียน ทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภา และหัวหนาสวนราชการทุกทาน 
นายก อบต.คลองขนาก         บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก จะได 
    เสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปตอสภาองคการบริหาร 
    สวนตำบลคลองขนาก อีกครั้งหนึ่ง ในโอกาสนี้คณะผูบริหารองคการบริหาร 
    สวนตำบลคลองขนาก จึงขอกลาวทานประธานสภา และสมาชิกสภา 
    ทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง ตลอดจนหลักการและนโยบายการ 
    ดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังตอไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 

                                          ในปงบประมาณ พ.ศ.25๖4   ณ วันท่ี 30  กันยายน ๒๕๖4  องคการ 
                                       บริหารสวนตำบลคลองขนาก มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร     จำนวน  11,334,481.53 บาท 
1.1.2 เงินสะสม             จำนวน      4,821,193.25 บาท 

                                                1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม   จำนวน      5,084,545.48 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย 

จำนวน 0 โครงการ    รวม 0.00   บาท 
1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  
                      จำนวน 8 โครงการ รวม 540,248.00 บาท 
1.2  เงินกูคงคาง จำนวน 0.00 บาท 

   2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 25๖3  ณ วันท่ี  30 
                                             กันยายน ๒๕63 

      (1)  รายรับจริง จำนวน 25,268,300.81 บาท ประกอบดวย 
                              หมวดภาษีอากร                  จำนวน       5,491.00 บาท 
                              หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต  จำนวน  
                            93,530.45  บาท 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน      จำนวน       54561.07  บาท 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค จำนวน    257,945.00  บาท 
และการพาณิชย 
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  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด           จำนวน           100.00      บาท
  หมวดรายไดจากทุน             จำนวน              ๐.๐๐       บาท 

                               หมวดภาษีจัดสรร                จำนวน   13,381,180.29  บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป      จำนวน    11,475,493.00  บาท 

 (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  จำนวน  
                                                                                                       38,320.00  บาท 

 (3) รายจายจรงิ     จำนวน   22,791,046.80 บาท ประกอบดวย 
งบกลาง              จำนวน       6,657,733.00   บาท 

                                                   งบบุคลากร            จำนวน       8,796,450.00   บาท 
                                                   งบดำเนินงาน          จำนวน       5,827,398.10   บาท 
                                                   งบลงทุน                จำนวน          527,945.70   บาท 
                                                   งบรายจายอ่ืน          จำนวน                 -             บาท 
                                                   งบเงินอุดหนุน          จำนวน           981,520.00  บาท 
                                              (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  
                                                                                    จำนวน             38,320.00 บาท 
                                              (5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จำนวน  1,458,000.00       บาท 
 

สำหรับประมาณการรายรับตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  
๒๕65     ตั้งไว  28,640,00๐.00 บาท    มีดังนี้  
1. รายไดจัดเก็บ  จำนวน      69,800.00 บาท ประกอบดวย 

                           1.1  หมวดภาษีอากร                จำนวน       69,800.00 บาท 
                           1.2 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต  จำนวน  
                               189,700.00   บาท 

1.3 หมวดรายไดจากทรัพยสิน      จำนวน         122,000.00  บาท 
1.4 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค จำนวน         260,000.00  บาท 

 และการพาณิชย 
 1.5 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด          จำนวน                500.00 บาท

 1.6 หมวดรายไดจากทุน             จำนวน                    ๐.๐๐  บาท 
 ๒. รายไดท่ีรัฐบาลเก็บและจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                         2.1  หมวดภาษีจัดสรร                จำนวน   15,298,000.00 บาท 

                                 2.2 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป          จำนวน   12,700,000.00 บาท 
              สำหรับงบประมาณรายจายองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก  
    ไดตั้งจายตามขอบัญญัติงบประมาณในปงบประมาณ ๒๕6๕    จำนวน  
    28,640,000.00  บาท ดังนี้ 
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     งบกลาง          จำนวน   7,526,440.00   บาท 
     งบบุคลากร         จำนวน  10,772,650.00  บาท 
  งบดำเนินงาน         จำนวน   6,380,652.00   บาท 
  งบลงทุน         จำนวน   2,864,658.00  บาท 
  งบเงินอุดหนุน         จำนวน   1,095,600.00  บาท 
นายอนุรุทธ  วงศทอง ตามท่ีทานนายกองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ไดชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภา ของงบประมาณรายรับ และรายจายตามรายละเอียดท่ีแถลงการณตอสภา 
 เรียบรอยแลวนั้น กระผม ขอเรียนเชิญฝายเลขานุการสภา ชี้แจงรายละเอียด 
 งบประมาณรายจาย  ตามท่ีไดแจกใหสมาชิกสภา อบต. ลวงหนาไปแลว โดย 
 ขอชี้แจงแยกเปนรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้ 
นางสาวณัฐกานต แกวศรี  ดานบริหารงานท่ัวไป 
เลขานุการสภา อบต.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    งานบริหารท่ัวไป 
    งบบุคลากร 
      ประเภทเงินเดือน(ฝายการเมือง)  ตั้งไว 1,983,820.00 บาท 
     ประเภทเงินเดือน(ฝายประจำ)    ตั้งไว 3,821,220.00 บาท 
     งบดำเนินงาน 
     ประเภทคาตอบแทน  ตั้งไว   202,000.00  บาท 
     ประเภทคาใชสอย  ตั้งไว   950,000.00  บาท
     ประเภทคาวัสดุ   ตั้งไว   216,642.๐๐ บาท 
     ประเภทคาสาธารณูปโภค  ตั้งไว   273,215.00 บาท 
    งบลงทุน 
     ประเภทคาครุภัณฑ  ตั้งไว      35,200.00 บาท 
    งบเงินอุดหนุน 
     ประเภทเงินอุดหนุน  ตั้งไว      2๕,000.00  บาท 

    ดานบริหารงานท่ัวไป 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
    งบดำเนินงาน      
     ประเภทคาใชสอย  ตั้งไว     10,000.00 บาท  

ดานบริหารงานท่ัวไป 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    งานบริหารงานคลัง 
    งบบุคลากร 
     ประเภทเงินเดือน(ฝายประจำ)    ตั้งไว  1,508,600.00 บาท 
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    งบดำเนินงาน 
     ประเภทคาตอบแทน  ตั้งไว     205,000.00 บาท 
     ประเภทคาใชสอย  ตั้งไว     308,000.00 บาท
     ประเภทคาวัสดุ   ตั้งไว       25,000.00 บาท 
    งบลงทุน 
     ประเภทคาครุภัณฑ  ตั้งไว      290,000.00 บาท 

ดานบริหารงานท่ัวไป 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
    งบดำเนินงาน      
     ประเภทคาใชสอย  ตั้งไว   30,000.00 บาท  

ดานบริหารงานท่ัวไป 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    งบดำเนินงาน      
     ประเภทคาใชสอย  ตั้งไว   40,000.00 บาท  
     ประเภทคาวัสดุ   ตั้งไว   60,000.00 บาท  

ดานบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานการศึกษา 
    งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
    งบบุคลากร 
     ประเภทเงินเดือน(ฝายประจำ)      ตั้งไว  1,926,190.00 บาท 
     งบดำเนินงาน 
     ประเภทคาตอบแทน  ตั้งไว  163,000.00  บาท 
     ประเภทคาใชสอย  ตั้งไว  200,000.00 บาท
     ประเภทคาวัสดุ   ตั้งไว  55,000.00 บาท 
     ประเภทคาสาธารณูปโภค  ตั้งไว   42,000.00 บาท  
    งบเงินอุดหนุน 
     ประเภทเงินอุดหนุน  ตั้งไว   84,000.00 บาท 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานการศึกษา 
    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
    งบดำเนินงาน 
     ประเภทคาใชสอย  ตั้งไว 398,265.00 บาท
     ประเภทคาวัสดุ   ตั้งไว 515,620.00 บาท 
    งบเงินอุดหนุน 
     ประเภทเงินอุดหนุน  ตั้งไว 936,600.00 บาท 



-๗- 
 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานสาธารณสุข 
    งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารสุขอ่ืน  
    งบดำเนินงาน 
     ประเภทคาใชสอย  ตั้งไว  290,000.00 บาท 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานสังคมสงเคราะห 
    งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
    งบดำเนินงาน 
     ประเภทคาใชสอย  ตั้งไว     10,000.00 บาท 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
    งบบุคลากร 
     ประเภทเงินเดือน(ฝายประจำ)    ตั้งไว  1,532,820.00 บาท 
    งบดำเนินงาน 
     ประเภทคาตอบแทน  ตั้งไว     157,000.00  บาท 
     ประเภทคาใชสอย  ตั้งไว        1,160,00.00  บาท
     ประเภทคาวัสดุ   ตั้งไว    460,000.00   บาท 
     ประเภทคาสาธารณูปโภค  ตั้งไว      180,000.00  บาท 
    งบลงทุน 
     ประเภทคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว         340,000.00 บาท 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานกำจัดขยะและมูลฝอย 
    งบดำเนินงาน 
     ประเภทคาใชสอย  ตั้งไว        100,000.00  บาท 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
    งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสรางความเขมแข็งของชุมขน 
    งบดำเนินงาน 
     ประเภทคาใชสอย  ตั้งไว     50,000.00  บาท 
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ดานบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานกีฬาและนันทนาการ 
    งบดำเนินงาน 
     ประเภทคาใชสอย  ตั้งไว    ๗0,000.00 บาท 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
    งบดำเนินงาน 
     ประเภทคาใชสอย  ตั้งไว    90,000.00 บาท 

 ดานบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
    งบเงินอุดหนุน 
     ประเภทเงินอุดหนุน  ตั้งไว      50,000.00 บาท 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งบดำเนินงาน 

ประเภทคาใชสอย  ตั้งไว    6๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานกอสราง 
    งบลงทุน 
     ประเภทคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว  2,199,458.00  บาท 

ดานการเศรษฐกิจ 
    แผนงานการเกษตร 
    งานสงเสริมการเกษตร 
    งบดำเนินงาน 
     ประเภทคาวัสดุ   ตั้งไว  50,000.00 บาท 

ดานการเศรษฐกิจ 
    แผนงานการเกษตร 
    งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
    งบดำเนินงาน 
     ประเภทคาใชสอย  ตั้งไว   40,000.00 บาท 
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    แผนงานงบกลาง 
    งานงบกลาง    ตั้งไว 7,526,440.00 บาท 
 
นายอนุรุทธ วงศทอง มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายซักถาม หรือไม 
ประธานสภา อบต. 
 
นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอด  ดิฉัน นางศศิวรรณ เถ่ือนรอต สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓ ขอแกไขรายการ 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 3  คำชี้แจงงบประมาณรายงาน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  โครงการปรับปรุง 
    ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 3 (บริเวณโคงบานนางวันเพ็ญ  

พวงอำไพ  ถึงบานนายบุญลือ รอดประเสริฐ)  ขอใหแกไขเปนโครงการ
ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ๒ (บริเวณโคงบานนาง 
วันเพ็ญ พวงอำไพ  ถึงบานนายบุญลือ รอดประเสริฐ) 

นายอนุรุทธ  วงศทอง เม่ือไมมีสมาชิกสภา อบต.ทานใดจะอภิปราย กระผมขอปดการอภิปรายซ่ึงตาม 
ประธานสภา อบต. ระเบียกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๗ หมวด ๕ ขอ ๖๕ วรรคแรก ถาไมมีผูใดจะอภิปรายตอไปใหถือวาเปน
การปดอภิปราย..ฯลฯ 
วรรคสอง เม่ือปดอภิปรายแลวใหประธานสภาทองถ่ินเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
ตอไปเปนการขออนุมัติท่ีประชุมในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ แหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕  ตอไป 

มิติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมตริับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
    งบประมาณ พ.ศ. 256๕  เม่ือเวลา  ๑๐.๔๐  น. 
    รับหลักการ ๘   เสียง 
    ไมรับหลักการ - เสียง 
    งดออกเสียง - เสียง 

 

นายอนุรุทธ  วงศทอง   เม่ือสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก มีมติรับหลักการแหง  

ประธานสภา อบต  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๕  และตามระเบียบกระทรวง 

    มหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๔๕ วรรค 

    สาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว 

    ไมได และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว 

    ไมนอยกวา ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ 

    งบประมาณนั้น 

     ดังนั้น กระบวนการข้ันตอนตอไปคือการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรม 

    กรรมการแปรญัตติติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๕ 

นายอนุรุทธ  วงศทอง  ๔.๒ เรื่องการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

ประธานสภา อบต.  งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ 



-๑๐- 

    การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณราย 

    จายประจำป ๒๕๖ ๕  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ไดมีมติ 

    รับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๕ ในระเบียบ 

    วาระท่ี ๑ แลวนั้น 

     เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  

    พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๐๕ จะตองมีการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรราง 

    ญัตติ ดังนั้นขอใหเลขานุการสภา อบต. ชี้แจงระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

    ใหทานสมาชิกสภาฯ ทราบ 

นางสาวณัฐกานต แกวศรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.  

เลขานุการสภา อบต.  ๒๕๔๗  ขอ ๑๐๓  คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี  ๒ ประเภท คือ 

๑) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจำนวน 

ไมนอยกวาสามคน แตไมเกินเจ็ดคน 

๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือ 

บุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ด

คน 

ขอ ๑๐๕ สภาทองถ่ินมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปน

สมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตาง ๆ  ตามความจำเปน 

แกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ฯลฯ (๓) คณะกรรมการแปรญัตติราง

ขอบัญญัติ 

ขอ ๑๐๖  กรรมการสภาทองถ่ินพนจากหนาท่ีเม่ือ 

(๑) ลาออก 

(๒) ตาย 

(๓) สมาชิกสภาของสมาชิกสภาทองถ่ินผูนั้นสิ้นสุดลง 

(๔) เลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินข้ึนใหมหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย

เสร็จสิ้นลง 

(๕) สภาทองถ่ินมีมติใหพนจากหนาท่ี 

ขอ ๑๐๗ ภายใตขอบังคับ ๑๐๓ วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ให

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ี

ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณีในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอ

ตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ิน

เปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 

 การเสนอชื่อใหเสนอไดไมจำกัดจำนวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยาง

อ่ืนและใหนำวิธีการคัดเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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ขอ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ใหนำความในขอ ๘ มาใชบังคับโดย
อนุโลมกรณีท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดใหสภา
ทองถ่ินใดมีรองประธานสภาทองถ่ินไดมากกวาหนึ่งคนใหเลือกรอง
ประธานสภาทองถ่ินคนท่ีหนึ่งกอน แลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถ่ินใน
ลำดับถัดไปทีละคนจนกวาจะครบตามจำนวนท่ีพึงมี” 

“ขอ ๘  วิธีการเลือกประธานสภาทองถ่ิน  ใหสมาชิกทองถ่ินแตละ 

    คนมีสิทธิเสนอชื่นสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดำรง 

    ตำแหนงประธานสภาทองถ่ิน การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไม 

    นอยกวาสองคน  โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้ง 

    เดียว  ชื่อท่ีเสนอไมจำกัดจำนวน และใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือก 

    จากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  เม่ือ 

    ตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ผู 

    ไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับคัดเลือก 

 ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะ ผูท่ีไดคะแนน

สูงสุดนั้น  โดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุด

เทากันอีก ใหใชวิธีจับฉลากเฉพาะผูไดสูงสุดเทากัน 

    ขอ ๑๔.....ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน 

    ใหถือวาผูนั้นไดรับการคัดเลือก 

นายอนุรุทธ  วงศทอง   ตามท่ีทานเลขานุการสภาทองถ่ินไดชี้แจงหลักเกณฑและระเบียบใหท่ี 

ประธานสภา อบต.  ประชุมรับทราบและตอไปผมใหท่ีประชุมพิจารณาคณะกรรมการแปรญัตติ 

    รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๔  วามีคณะกรรมการแปร 

    ญัตติ จำนวนก่ีทานคือไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน  และเห็นควรเปน 

    คณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญ ขอเชิญเสนอพรอมผูรับรอง 

    อยางนอยสองคน 

นายสุริยัน  เพ็ญบุญรอด  กระผม นายสุริยัน  เพ็ญบุญรอด สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓  ขอเสนอ 

สมาชิกสภา อบต. คณะกรรมการแปรญัตติ ควรเปนกรรมการสามัญ และคณะกรรมการแปรญัตติ

ควรมี ๓ คน 

มติท่ีประชุมสภา   เห็นชอบใหคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๕ 

    ควรมีกรรมการสามัญ จำนวน  ๓ คน 

นายอนุรุทธ  วงศทอง  ตอไปเปนการเสนอชื่อบุคคลท่ีจะเปนคณะกรรมการแปรญัตติ งบประมาณราย 

ประธานสภา อบต.  จายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ผมจึงขอใหทานสมาชิกสภาฯ นำเสนอ 

    ไดพรอมผูรับรองอยางนอย ๒ คน  โดยจะใหเสนอคณะกรรรมการแปรญัตติ 

    ทีละคน เริ่มจาก 

 



-๑๒- 

 

คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑ 

นายสุริยัน เพ็ญบุญรอด  เรียนทานประธานสภา อบต.กระผมนายสุริยัน เพ็ญบุญรอด สมาชิกสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๓  หมูท่ี ๓  ขอเสนอ นางสุพรรณี  ผองชนะ  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖  เปน 

    คณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑  

    ผูรับรอง  ๑. นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอด  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓ 

       ๒. นายธนวัฒน ศรีแสงฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙ 

นายอนุรุทธ  วงศทอง  มีทานสมาชิกจะเสนอทานใดจะเสนอชื่อเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑ 

ประธานสภา อบต.  อีกหรือไม 

    ไมมี 

 

นายอนุรุทธ  วงศทอง  เม่ือไมมีการเสนอชื่อเพ่ิม ผมจึงถือวาท่ีประชุมใหความเห็นชอบ นางสุพรรณี  

ประธานสภา อบต.  ผองชนะ  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑ 

    ตอไปเปนการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒ พรอมผูรับรอง ๒ ทาน 

คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒ 

นายสุริยัน  เพ็ญบุญรอด  เรียนทานประธานสภา อบต.  กระผมนายสุริยัน เพ็ญบุญรอด สมาชิกสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๓  หมูท่ี ๓  ขอเสนอ นายธนวัฒน  ศรีแสงฤทธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙  เปน 

    คณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๒  

    ผูรับรอง  ๑. นายธนวัฒน  สรอยทรัพย  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑ 

       ๒. นายวิโรจน  พุฒซอน  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒ 

นายอนุรุทธ  วงศทอง  มีทานสมาชิกจะเสนอทานใดจะเสนอชื่อเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๒ 

ประธานสภา อบต.  อีกหรือไม 

    ไมมี 

นายอนุรุทธ  วงศทอง  เม่ือไมมีการเสนอชื่อเพ่ิม ผมจึงถือวาท่ีประชุมใหความเห็นชอบ นายธนวัฒน  

ประธานสภา อบต.  ศรีแสงฤทธิ์  สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๙ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒ 

    ตอไปเปนการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓ พรอมผูรับรอง ๒ ทาน 

คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓ 

นายธนวัฒน ศรีแสงฤทธิ์  เรียนทานประธานสภา อบต.กระผมนายธนวัฒน ศรีแสงฤทธิ์ สมาชิกสภา  

สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๙  อบต.หมูท่ี ๙  ขอเสนอ  นางศศิวรรณ  เถื่อนรอต  สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๓ 

            เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๓  

    ผูรับรอง  ๑. นายสุบรรณ  ชนมไพโรจน  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑ 

       ๒. นายสุริยัน    เพ็ญบุญรอด สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓ 

 

 



-๑๓- 
   

นายอนุรุทธ  วงศทอง  มีทานสมาชิกจะเสนอทานใดจะเสนอชื่อเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๓ 

ประธานสภา อบต.  อีกหรือไม 

    ไมมี 

นายอนุรุทธ  วงศทอง  เม่ือไมมีการเสนอชื่อเพ่ิม ผมจึงถือวาท่ีประชุมใหความเห็นชอบนางศศิวรรณ 

ประธานสภา อบต.  เถื่อนรอต  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓ 

 

นางสาวณัฐกานต แกวศรี  คณะกรรมการแปรญัตติ  ประกอบดวย  

เลขานุการสภา อบต.   ๑. นางสพุรรณี    ผองชนะ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖ 

     ๒. นายธนวัฒน   ศรีแสงฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙ 

     ๓. นางศศิวรรณ เถ่ือนรอต สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓   

นายอนุรุทธ  วงศทอง  เม่ือไดคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 

ประธานสภา อบต.  พ.ศ. ๒๕๖๕   เรียบรอยแลว ตอไปกระผมจะใหเลขานุการเปนคนนัดประชุม 

    คณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญฝายเลขาฯ ครับ 

นางสาวณัฐกานต  แกวศรี  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา 

เลขานุการสภา อบต.  ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๐๙ การ 

    การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมกมรสภาทองถ่ินครั้งแรกใหเปนหนาท่ี 

    ของเลขานุการสภา อบต.     ดังนั้น จึงขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  

    เพ่ือดำเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะ 

    กรรมการฯ   ในวันศุกรท่ี  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.    ณ  

    หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ชั้น ๒  

คณะกรรมการแปรญัตติ  รับทราบ 

 

นายอนุรุทธ วงศทอง  เม่ือเราไดคณะกรรมการแปรญัตติเรียบรอยแลว     ดังนั้น กระผมขอแจงให 

ประธานสภา อบต.  ทานสมาชิกสภา อบต.คลองขนาก ผูท่ีจะประสงคจะเสนอคำแปรญัตติ รางขอ 

บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป ๒๕๖๕  สามารถยื่นคำแปรญัตติตอ

คณะกรรมการแปรญัตติไดตั้งแตวันเสารท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา๐๘.๓๐ น. 

ถึงวันอังคารท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔   เวลา ๑๖.๓๐  น. ณ หองประชุมสภา

องคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ช้ัน ๒ 

 และขอใหคณะกรรมการแปรญัตติประชุมปรึกษาหารือคำเสนอ 

แปรญัตติในวันพุธท่ี  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หอง

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ช้ัน ๒ แลวนำเสนอ 

ผลการแปรญัตติใหประธานสภาฯ เพ่ือจัดสงผลการแปรญัตติใหสมาชิกสภา  

องคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ไดทราบลวงหนากอนวันประชุมสภา 



-๑๔- 

 

องคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ไมนอยกวาย่ีสิบส่ีช่ัวโมง 

นางสาวณัฐกานต แกวศรี -  ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกำหนดเลขานุการสภา 
เลขานุการสภา อบต. ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน  ผู ใดเห็นควรแกไขเพ่ิมเติมราง

ขอบัญญัติก็ใหเสนอคำแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือโดยแปรเปนรายขอและ
เสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผู
แปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอขอแปรญัตติ 
และเม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว  จะตองเสนอรางขอบัญญัติ
ตามรางเดิมและตามท่ีแกไขเพ่ิมเติม  พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่น
ตอประธานสภาทองถ่ิน รายงานผลการพิจารณาวามีขอเสนอแปรญัตติหรือไม  
โดยการเสนอขอแปรญัตติจะกระทำได  ดังนี้ 
1. การขอลดรายจาย และการขอลดจำนวนเงินท่ีอนุญาตจาย  ตองมีจำนวน

สมาชิกรับรองอยางนอย 2 คน  ผูเสนอและผูรับรองตองลงชื่อในญัตติ 
2.  หามมิใหแปรญัตติรายจายข้ึนใหมหรือเพ่ิมเติมรายจายหรือเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคของจำนวนเงินท่ีขออนุญาตจาย  เวนแตไดรับคำรับรองจาก
ผูบริหารทองถ่ินหรือคำแปรญัตตินั้นผูบริหารทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ 
3.  และหามแปรญัตติในรายการและจำนวนเงิน  ซ่ึงมีขอผูกพันอยางใด              
อยางหนึ่งตอไปนี้ 

  (1)  ดอกเบี้ยและเงินสงใชตนเงินกู 
  (2)  รายจาย  ซ่ึงเปนจำนวนเงินท่ีตองจายตามกฎหมาย 

และขอใหคณะกรรมการแปรญัตติไปประชุมพิจารณาวามีขอเสนอแปรญัตติ
หรือไม    และรายงานผลการพิจารณาใหประธานสภาทราบ ภายในวันท่ี ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๔   

นายอนุรุทธ  วงศทอง   สำหรับในวันนี้ กระผมขอนัดการประชุมสภา อบต. คลองขนาก เพ่ือพิจารณา 

ประธานสภา อบต.  (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายจายประจำป ๒๕๖๕ ในวันศุกรท่ี ๑๓ 

สิงหาคม ๒๕๖๔   เวลา ๑๐.๐๐ น.  ในวาระ ๒  และวาระ ๓  ตอไป 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

นายอนุรุทธ  วงศทอง  บัดนี้เวลา  ๑๒.๐๐  น. ไดเวลาพักเท่ียง กระผมขอใหสมาชิกทุกทาน 

ประธานสภา   ไดพักรับประทานอาหารเท่ียง  และจะเริ่มประชุมอีกครั้งเวลา ๑๓.๐๐ น. 

    เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี ๔.๓  และในวาระท่ี ๔.๔  ตอไป 

 

นายอนุรทุธ  วงศทอง  เม่ือสมาชิกสภา ทุกทาน มากันครบแลว และบัดนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. กระผมขอ 

ประธานสภา   เริ่มประชุมในวาระท่ี ๔,๓ และในวาระท่ี ๔.๔ ณ บัดนี้ 

   

 

 



-๑๕- 

 

  

   ๔.๓  การพิจารณาเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  

    เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 2564 
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4116 
    ลงวันท่ี  ๑๙  กรกฎาคม  2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการดำเนินการและการ 
    ใชจายงบประมาณในการดำเนินการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
    2019 หรือ โควิด -19     กรณีผูวาราชการจังหวัดหรือผูท่ีไดรับมอบหมายให 
    องคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการจัดตั้งศูนยพักคอย หากองคกรปกครอง 
    สวนทองถ่ินมีเงินสำรองจายไมพอจาย ก็สามารถโอนเงินงบประมาณรายการ 
    ท่ีเหลือจายหรือไมจำเปนตองจายไปเพ่ิมไดหรือกรณีงบประมาณในการดำเนิน 
    การมีไมเพียงพอก็อาจพิจารณาใชจายเงินสะสม    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
    กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1608  ลงวันท่ี 17 มีนาคม 
    2563    หรืออาจทำความตกลงกับผูวานำเงินทุนสำรองเงินสะสมมาใชได  
    ในกรณีไมไดดำเนินการเอง  ก็สามารถอุดหนุนหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของให 
    ดำเนินการแทนได โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน 
    อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  และแกไขเพ่ิมเติม  
     และเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดอยางรุนแรงของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา หรือ Covid -19  ซ่ึงจังหวัดอางทองยังมียอดติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอยู 

ตลอดอยางตอเนื่อง  ทำใหประชาชนท่ีมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไมมีสถานท่ี 

สำหรับพักคอย และกักตัว อำเภอวิเศษชัยชาญ จึงไดประชุมปรึกษาหารือคณะ 

ผูบริหารทองถ่ินในการจัดตั้งศูนยพักคอยระดับอำเภอในอำเภอวิเศษชัยชาญโดย 

ขอรับสนับสนุน จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 

๑๖  แหง  เพ่ือมาจัดตั้งศูนยพักคอย ในระดับอำเภอวิเศษชัยชาญ ในการนี้ 

องคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ตองดำเนินการตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย วาดวยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  

2559  และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 4(4)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดเห็น 
สมควรใหเงินอุดหนุนแกหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนใหนำโครงการขอรับเงิน 
ของหนวยงานดังกลาวบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน และตั้งงบประมาณไวใน 
หมวดเงินอุดหนนุของงบประมาณรายจายจายประจำปหรืองบประมาณรายจาย 
เพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสม เงินทุนสำรงองเงินสะสม หรือเงินกู 
      โดยการอุดหนุนงบประมาณ โครงการจัดตั้งศูนยพักคอย  ยังไมมีบรรจุอยูใน

แผนพัฒนาทองถ่ินทำใหตองดำเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน กอน

ดำเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับสนับสนุนตอไป 

 

 

 



-๑๖- 

 

นางสาวณัฐกานต  แกวศรี  ๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต   

      เลขานุการสภา      ๑.๑ แผนงานสาธารณสุข 

      โครงการจัดตั้งศูนยพักคอยอำเภอวิเศษชัยชาญรวมใจตานภัยโควิด -19 

     วัตถุประสงค 

๑) เพ่ือเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพรระบาดและติดเชื้อโควิด-๑๙ ใน
ชุมชนไดอยางเปนระบบ 

๒) เพ่ือใหประชาชนในอำเภอวิเศษชัยชาญ มีศูนยพักคอยรอเตียงใกลบาน มี
ความรูความเขาใจในการปองกันโรคและสามารถปฏิบัติตามแนวทาง
สาธารณสุขไดถูกตอง 

๓) เพ่ือใหใหประชาชนผูติดเชื้อไดรับการคัดแยกอาการและรักษาดูแลตาม
แนวทางปฏิบัติดานสาธารณสุขในการปองกันการแพรระบาดและติดเชื้อ
โควิด -๑๙ 
เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีไดมีทรัพยากร งบประมาณเพียงพอตอ
การสนับสนุนการดำเนินงานเฝาระวังสอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 201๙ ไดอยางเปนระบบ 

     งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  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 

หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเปนไปตามกฏหมายวาดวยสภาตำบลและองคการ

บริหารสวนตำบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเพ่ิมเติม 

หรือเปลี่ยนแปลงตอสภา องคการบริหารสวนตำบลเพ่ือใหความเห็นชอบ 

กอนแลวใหผูบริหารจึงจะพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป 



-๑๗- 

     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 ๕) พ.ศ. (๒๕๖๑- ๒๕๖๕) 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉันทน     ๘     เสียง พิจารณาอนุมัติเพ่ิมเติมแผนฯ 

    งดออกเสียง      -  เสียง 

 

    ๔.๔  การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๔ 

     ดวยองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก มีความจำเปนตองโอนเงิน 

    งบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำ ป ๒๕๖๔  เพ่ือแกไข 

    ปญหาความเดือดรอนของประชาชนอยางจำเปนเรงดวน  เนื่องจากงบประมาณ 

    หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑการเกษตร  รายการรถตัดหญาชนิดฟารม 

    แทรกเตอร  ยังไมมีความจำเปนท่ีดำเนินการจัดซ้ือ จากสถานการณดาน 

    งบประมาณท่ียังมีไมเพียงพอ ประกอบกับสถานการณการแพรระบาดของโรค 

    ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระบาดอยางรุนแรง และเปนวงกวาง ซ่ึงจังหวัดอางทอง 

    ก็เปนจังหวัดท่ีประกาศเปนพ้ืนท่ีสีแดงเขม   จึงขอโอนลดงบประมาณดังกลาว 

    ไปตั้งจายรายการท่ีเปนเรงดวนในครั้งนี้  ตามรายละเอียดบัญชีโอนเงิน 

    งบประมาณ ครั้ง 7/2564  ตามรายละเอียดดังนี้ 
     รายการท่ี ๑  โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.ถนนสายเลียบ 

    คลองสงน้ำ ชป.๖ ข.๑ข. (บานเมืองใหม) ตั้งแตสะพาน คสล. หมูท่ี 2  

     โอนเพ่ิม (ตั้งรายการใหม)  (กองชาง) 

     แผนงานเคหะและชุมชน 

     งานไฟฟาและถนน 

     หมวดส่ิงกอสราง 

     โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.ถนนสายเลียบคลองสงน้ำ ชป.๖  
ข.๑ข. (บานเมืองใหม) ตั้งแตสะพาน คสล. หมูท่ี 2  ตั้งไว  462,800 
บาท 

 



-๑๘- 

 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.ถนนสายเลียบ
คลองสงน้ำ ชป.6ข1ข (บานเมืองใหม) ตั้งแตสะพาน คสล. หมูท่ี  2  ขนาดผิว
จราจรกวาง  3.00  เมตร ยาว  250 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร หรือมี
พ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 750 ตร.ม. ลงลูกรังไหลทางขางละไมนอยกวา 0.00-
0.25  เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี (ตามแบบท่ี อบต.กำหนด)  กองชาง ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561-2565 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2564  ขอ 4 

     โอนลด 

     แผนงานเคหะและชุมชน 

     งานสวนสาธารณะ 

     คาครุภัณฑการเกษตร 

  จัดซ้ือรถฟารมแทรกเตอร  ตั้งไว  1,650,000.00 บาท งบประมาณ

กอนโอน 1,650,000.00บาท  โอนลดครั้งนี้  จำนวนเงิน  ๔๖๒,๘๐๐.๐๐ 

บาท คงเหลือเงินงบประมาณ  1,187,200.00 บาท  เพ่ือมาตั้งจายโครงการ

ปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.ถนนสายเลียบคลองสงน้ำ ชป.6ข1ข (บานเมือง
ใหม) ตั้งแตสะพาน คสล. หมูท่ี  2   

      
รายการท่ี ๒  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบอตานนท 

(ตั้งแตถนนคสล. บริเวณบอตานนท ) หมูท่ี 3 
     โอนเพ่ิม (ตั้งรายการใหม)  (กองชาง) 

     แผนงานเคหะและชุมชน 

     งานไฟฟาและถนน 

     หมวดส่ิงกอสราง 

     โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบอตานนท (ตั้งแต 
ถนนคสล. บริเวณบอตานนท ) หมูท่ี 3   ตั้งไว  482,500.00 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
บอตานนท (ตั้งแตถนนคสล. บริเวณบอตานนท ) หมูท่ี 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 
3.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไมนอย
กวา 780 ตร.ม. ลงลูกรังไหลทางขางละไมนอยกวา 0.00-0.25 เมตร หรือ
ตามสภาพพ้ืนท่ี (ตามแบบท่ี อบต.กำหนด) กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561-2565 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 ขอ 1
 โอนลด 

     แผนงานเคหะและชุมชน 

     งานสวนสาธารณะ 

     คาครุภัณฑการเกษตร 
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  จัดซ้ือรถฟารมแทรกเตอร  ตั้งไว  1,650,000.00 บาท งบประมาณ

กอนโอน 1,187,200.00 บาท  โอนลดครั้งนี้  จำนวนเงิน  482,500.00  

บาท คงเหลือเงินงบประมาณ  704,700.-  บาท  เพ่ือมาตั้งจายโครงการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบอตานนท (ต้ังแต ถนนคสล. 
บริเวณบอตานนท ) หมูท่ี 3   
  
รายการท่ี ๓  โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.สายบานคลองนมโค 

(ตั้งแตถนนลาดยาง ศาลาเอนกประสงค ถึงสะพาน คสล.) หมู ท่ี   7  
 โอนเพ่ิม (ตั้งรายการใหม)  (กองชาง) 

     แผนงานเคหะและชุมชน 

     งานไฟฟาและถนน 

     หมวดส่ิงกอสราง 

 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.สายบานคลองนมโค (ตั้งแต
ถนนลาดยาง ศาลาเอนกประสงค  ถึงสะพาน คสล.) ห มู ท่ี   7   ตั้ งไว   
222,400.00 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนน คสล.สายบานคลองนมโค (ตั้งแตถนนลาดยาง ศาลาเอนกประสงค ถึง
สะพาน คสล.) หมูท่ี  7  ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 142  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 426 ตร.ม. ลงลูกรังไหล
ทางขางละไมนอยกวา 0.00-0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี (ตามแบบท่ี 
อบต.กำหนด) กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561-2565 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 ขอ 3  

โอนลด 

     แผนงานเคหะและชุมชน 

     งานสวนสาธารณะ 

     คาครุภัณฑการเกษตร 

 จัดซ้ือรถฟารมแทรกเตอร  ตั้งไว  1,650,000.00 บาท งบประมาณ

กอนโอน 704,700.00  บาท  โอนลดครั้งนี้  จำนวนเงิน  222,400.00  

บาท คงเหลือเงินงบประมาณ  482,300.00 บาท  เพ่ือมาตั้งจายโครงการ

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.สายบานคลองนมโค (ตั้งแตถนนลาดยาง 
ศาลาเอนกประสงค ถึงสะพาน คสล.) หมูท่ี  7 
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รายการท่ี ๔  เงินสำรองจาย 

ตั้งไวไมพอจาย (สำนักปลัด) 

    แผนงานงบกลาง 

    งานงบกลาง 

    หมวดงบกลาง 

หมวดงบกลาง  ประเภทเงินสำรองจาย  ตั้งไว  250,000 บาท  เพ่ือจายเปน
คาใชจายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนท่ีไมสามารถคาดการณได
ลวงหนา  หรือเหตุจำเปนเรงดวนในการชวยเหลือประชาชน  เชน การ
ชวยเหลือประชาชนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
หรือ Covid-19  คงเหลือเงินงบประมาณ  221,532.00  บาท โอนเพ่ิมครั้ง
นี้  จำนวนเงิน 200,000 บาท  รวมเปนเงิน  421,532.- บาท  

โอนลด 

     แผนงานเคหะและชุมชน 

     งานสวนสาธารณะ 

     คาครุภัณฑการเกษตร 

 จัดซ้ือรถฟารมแทรกเตอร  ตั้งไว  1,650,000.00 บาท งบประมาณ

กอนโอน 482,300.00  บาท  โอนลดครั้งนี้  จำนวนเงิน  200,000.00  

บาท คงเหลือเงินงบประมาณ  282,300.00 บาท  เพ่ือมาตั้งจายเพ่ิมเติม 

งบกลาง ประเภทเงินสำรองจาย  
      

รายการท่ี ๕  คาบำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน 

ตั้งไวไมพอจาย (กองชาง) 

    แผนงานเคหะและชุมชน 

    งานไฟฟาและถนน 

    หมวดส่ิงกอสราง 

หมวดคาใชสอย   ประเภทคาบำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว  80,000 
บาท เพ่ือจาย เปนคาบำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสินท่ีชำรุดเสียหายเพ่ือให
สามารถใชงานไดตามปกติ เปนการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ี 
เชน ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  ถนนลูกรัง ซอมแซมประปา และทรัพยสินอ่ืน ๆ  
ฯลฯ  (กองชาง) ปรากฏนแผนงานพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 2561-2565  ขอ 
21 หนา  179 คงเหลือเงินงบประมาณ  38,900 บาท โอนเพ่ิมครั้งนี้ 
180,000  บาท  คงเหลือเงินงบประมาณหลังโอน 218,900 บาท   
 
 
 



-๒๑- 

 
โอนลด 

    แผนงานเคหะและชุมชน 

    งานสวนสาธารณะ 

    คาครุภัณฑการเกษตร 

 จัดซ้ือรถฟารมแทรกเตอร  ตั้งไว  1,650,000.00 บาท งบประมาณ

กอนโอน 282,300.00   บาท  โอนลดครั้งนี้  จำนวนเงิน  180,000.00   

บาท คงเหลือเงินงบประมาณ  102,300 บาท  เพ่ือมาตั้งจายเพ่ิมเติม 

ประเภทคาบำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน   
  

รายการท่ี ๖  เงินอุดหนุน 

ตั้งจายรายการใหม (สำนักงานปลัด) 

    แผนงานสาธารณสุข 

    งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

    หมวดเงินอุดหนุน 

หมวดเงินอุดหนุน    ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไว  
100,000 บาท เพ่ืออุดหนุนใหกับเทศบาลตำบลทาชาง ตามโครงการจัดตั้ง
ศูนยพักคอยอำเภอวิเศษชัยชาญตานภัยโควิด-19  จำนวนเงิน  100,000 
บาท  ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี อท 04182/ว2629  ลงวันท่ี  22 กรกฎาคม  
2564  เรื่อง  การจัดตั้ งศูนยพักคอย (Community Isolation)  ในการ
ดำเนินการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19)  
และหนังสือเทศบาลตำบลทาชาง ท่ี อท 53301/134  ลงวันท่ี  23 
กรกฎาคม 2564  เรื่อง การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2563  (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ. 
2561-2565  เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5)     
โอนลด 

    แผนงานเคหะและชุมชน 

    งานสวนสาธารณะ 

    คาครุภัณฑการเกษตร 

 จัดซ้ือรถฟารมแทรกเตอร  ตั้งไว  1,650,000.00 บาท งบประมาณ

กอนโอน  102,300.00   บาท  โอนลดครั้งนี้  จำนวนเงิน  100,000.00   

บาท คงเหลือเงินงบประมาณ  2,300 บาท  เพ่ือมาตั้งจายเพ่ิมเติม 

ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน    
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    ขอกฎหมาย/ระเบียบ 

     ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการวาดวยวิธี 

    งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563  ขอ ๒๗ การโอน 

    เงินงบประมาณรายจายหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทำใหลักษณะ  

    ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ 

    อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบเปนเอกฉันท   ๘   เสียง   
 

ระเบียบวาระท่ี   ๕  ญัตติอ่ืน ๆ 

นายอนุรุทธ  วงศทอง  มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  หรือไม   

ประธานสภาฯ   

ปดประชุมเวลา   ๑๕.๑๕ น. 

 

      (ลงชื่อ)     ณัฐกานต แกวศรี      ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

                (นางสาวณัฐกานต แกวศรี) 

                      เลขานุการสภา อบต. คลองขนาก 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภา อบต. ไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 

สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี ๑  ประจำป ๒๕๖๔   เห็นวาถูกตอง จึงไดลงนามไว 

 

   (ลงชื่อ)         ศศิวรรณ  เถื่อนรอต      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นางศศิวรรณ  เถ่ือนรอต) 

    (ลงชื่อ)        วิโรจน  พุฒซอน        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายวิโรจน  พุฒซอน) 

   (ลงชื่อ)         ธนวัฒน  สรอยทรัพย     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายธนวัฒน  สรอยทรัพย) 

 สภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก ไดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล

คลองขนาก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑ ประจำป ๒๕๖๔  เม่ือวันท่ี ...๑๓.... เดือน...สิงหาคม...พ.ศ... ๒๕๖๔ 

แลว 

 

        (ลงชื่อ)            

          (นายอนุรุทธ  วงศทอง) 

    ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองขนาก 


