
บนัทึกรายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทอง 

สมยัสามญั สมยัท ี๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครังที ๑ 

วนัจนัทร์ที ๒๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารสว่นตําบลขนุทอง 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

ลําดบัที                  ชอื-สกลุ             ตาํแหน่ง               ลายมือชือ      หมายเหต ุ
๑ นางลดัดา               โสวะ ประธานสภา อบต. ลดัดา             โสวะ  
๒ นายบรรจง             หงษ์พรม รองประธานสภา อบต.   บรรจง             หงษ์พรม               
๓ นายเชิดพงษ์          ปลงักลาง เลขาสภา อบต. เชิดพงษ์          ปลงักลาง  
๔ นายแก้ว                 ภาวะกา ส.อบต.เขต ๑  แก้ว                 ภาวะกา                
๕ นายเสถียร              วิถีเทพ ส.อบต.เขต ๒ เสถียร             วิถีเทพ  
๖ นางนนัทิยา             แพนไธสง ส.อบต.เขต ๒ นนัทิยา            แพนไธสง  
๗ นายประมวล           พิมวลนอก ส.อบต.เขต ๓ ประมวล          พิมลนอก  
๘ นายบุญส่ง              ไลนอก ส.อบต.เขต ๓ บญุสง่             ไลนอก  
๙ นาบบุญจนัทร์         ประภาการ ส.อบต.เขต ๔ บญุจนัทร์         ประภาการ  
๑๐ นายณรงค์               จรรยา ส.อบต.เขต ๔ ณรงค์              จรรยา  
๑๑ นายถนอม               ยิมจอหอ ส.อบต.เขต ๕                    ลา  
๑๒ นายวิชาญ               พรมสภุาพ ส.อบต.เขต ๕ วิชาญ              พรมสภุาพ  
๑๓ นางสาวชญานชุ     ทรัพย์สมบตัิ ส.อบต.เขต ๖ ชญานุช           ทรัพย์สมบติั  
๑๔ นายสมยั                โนนสงคราม ส.อบต.เขต ๗ สมยั                โนนสงคราม  
๑๕ นายดาวเรือง           ทนัมา ส.อบต.เขต ๗ ดาวเรือง           ทนัมา  
๑๖ นายกวี                    นามโท ส.อบต.เขต ๘  กวี                    นามโท  
๑๗ นายสายเย็น          นามวงษ์ษา ส.อบต.เขต ๘ สายเย็น             นามวงษ์ษา  
๑๘ นางจีระพร               ประวนัจะ ส.อบต.เขต ๙ จีระพร               ประวนัจะ  
๑๙ นายชยัรัตน์              พาบดุดา ส.อบต.เขต ๙ ชยัรัตน์              พาบดุดา  
๒๐ นายถวิล                  อดุมชยั ส.อบต.เขต ๑๐ ถวิล                   อดุมชยั  
๒๑ นายณฐัพงศ์             คาํบุญยอ ส.อบต.เขต ๑๑  ณฐัพงศ์             คําบญุยอ            
๒๒ นางสพิุศ                 แพนไธสง ส.อบต.เขต ๑๒ สพุิศ                  แพนไธสง  
๒๓ นางลดัดา                 บัวภา ส.อบต.เขต ๑๒ ลดัดา                บวัภา  
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

 

 



ลําดบัที               ชอื-สกลุ              ตําแหน่ง              ลายมือชือ      หมายเหต ุ
๑ นายศกุฤษณพงศ์     ศิริศกัดิ นายก อบต. ศกุฤษณพงค์     ศิริศกัดิ  
๒ นางสาวกลัยาณี      คําธานี .รองนายก อบต. กลัยาณี            คําธานี  
๓ นายสบุัน                คําหลง รองนายก อบต. สบุนั                คาํหลง  
๔ นายสมหมาย        สยีางนอก เลขานุการนายก อบต. สมหมาย         สยีางนอก  
๗ นาวสาวพรทิพย์   จนัทะดวง เจ้าหน้าทีวิเคราะห์ฯ พรทิพย์         จนัทะดวง  

เปิดประชมุเวลา ๐๙.๐๐น 

  เมอืทปีระชมุพร้อมแล้ว นางลดัดา  โสวะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทอง กลา่วเปิดประชุมสภาองค์การ

บริหารสว่นตําบลขนุทอง สมยัสามญั สมยัที ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครังที ๑ 

ระเบียบวาระที  ๑  เรือง ประธานแจ้งให้ทปีระชุมทราบ 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที  ๒ เรือง รับรองรายงานการประชุมครังทผ่ีานมา 

  รายงานการประชมุสภาองค์การบริหารสว่นตําบลขนุทอง สมยัสามญั สมยัที ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ครังท ี๑ วนัที ๒๗  เมษายน ๒๕๖๑ 

มติทปีระชุม   -รับรอง- 

ระเบียบวาระที ๓ เรือง เสนอเพือพิจารณา 

 ๓.๑ ขอความเหน็ชอบพจิารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทอง  เรือง 

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วาระที ๑ ชนัรับหลักการแห่งร่าง

ข้อบัญญัต)ิ 

นางลดัดา   โสวะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ทีแก้ไข 

ประธานสภา อบต เพิมเติมถึงฉบบัท ี๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕  วรรค ๒  ญตัติร่างข้อบญัญัติงบประมาณ จะพิจารณา ๓ 

วาระรวดเดียวไมไ่ด้ ในการประชมุพิจารณาร่างข้อบญัญัตงิบประมาณ จะต้องประชุม สาม วาระ วาระ

ที ๑ ชนัรับหลกัการแห่งร่างฯ  วาระที ๒ ชนัแปรญัตติ  วาระที ๓ ชนัลงมติ  และในวนันีทีประชมุสภา

องค์การบริหารสว่นตําบลขนุทอง จะต้องพิจารณาร่างข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระท ี๑ ชนัรับหลกัการแห่งร่างฯ ทีประชมุสามารถอภิปรายได้ พอสมควร 

เพือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาค่ะ  ท่านศกุฤษณพงศ์   ศิริศกัดิ นายกองค์การบริหารสว่นตําบล

ขุนทอง ได้ยืนญัตติร่างข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒  ตาม

ระเบียบ และกฎหมายกําหนดไว้แล้ว ขอเชิญทา่นศกุฤษณพงศ์  ศิริศกัดิ  นายกองค์การบริหารสว่น



ตําบลขนุทอง ได้แถลงชีแจงรายละเอยีดในร่างข้อบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทีประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทอง  ได้รับทราบขอเชิญค่ะ 

นายศกุฤษณพงศ์  ศิริศักดิ  ทา่นประธานสภาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทอง บดันีถงึเวลาทีคณะผู้บริหารองค์การ 

นายก อบต  บริหารสว่นตําบลขนุทอง จะได้เสนอร่างข้อบญัญตัิ งบประมาณรายจ่ายประจําปี ตอ่สภาองค์การ

บริหารสว่นตําบลขุนทอง อีกครัง ผมจะให้ท่านสมหมาย  สียางนอก เลขานกุารนายก ได้แถลงชีแจง

รายละเอียดให้ทีประชุมได้รับทราบรายละเอยีดตอ่ไป  

นายสมหมาย  สียางนอก   บดันีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาํบลขุนทอง จะได้เสนอร่างข้อบัญญติั  

เลขานกุารนายก งบประมาณ รายจ่ายประจําปีตอ่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทองอีกครัง ฉะนนั ในโอกาสนีจึงขอ

ชีแจงให้ท่าน ประธานสภาและสมาชิกทกุท่านได้ทราบถงึสถานะ การคลงัตลอดจนหลกัการและ

แนวทางนโยบายการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ ดงัต่อไปนี   

๑. สถานการณ์คลงั  ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทวัไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ วนัที ๑๒ กรกฏาคม

พ.ศ.  ๒๕๖๑  องค์กรปกครองสว่นท้องถินมีสถานะการเงินดงันี  ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคาร  จํานวน 

๓๓,๙๗๘,๗๕๖.๐๔ บาท   ๑.๑.๒  เงินสะสม จํานวน ๕,๒๗๗,๐๐๓๔.๖๘ บาท   ๑.๑.๓   เงินทนุ

สํารองเงินสะสม จํานวน ๑๘,๔๖๘,๙๐๖.๖๑ บาท  ๑.๑.๔รายการทีได้กนัเงินไว้แบบก่อหนีผูกพนัและ

ยงัไมไ่ด้เบิกจ่าย จํานวน ๐ โครงการ  รวม ๐.๐๐ บาท  ๑.๑.๕ รายการทีได้กนัเงินไว้โดยยงัไมไ่ด้ก่อหนี

ผกูพนั จํานวน ๑๔ โครงการ จํานวน ๑,๗๑๙,๓๐๓.๐๐ บาท  

๑.๒.เงินกู้คงค้าง  จํานวน ๐.๐๐ บาท  

 ๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วนัที ๑๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

 (๑)รายรับจริง จํานวน ๓๘,๙๘๙,๔๐๔.๕๔ บาท ประกอบด้วย     หมวดภาษีอากร  จํานวน 

๓๔๓,๘๔๒.๕๐ บาท  หมวดค่าธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนญุาต  จํานวน ๑๕๖,๑๔๙.๘๖ บาท  หมวด

รายได้จากทรัพย์สิน  จํานวน ๒๙๐,๔๕๗.๖๘ บาท  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์  จาํนวน 

๐.๐๐  บาท  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จํานวน  ๒๐๖,๘๕๐.๐๐ บาท หมวดรายได้จากทุน จํานวน ๐.๐๐ บาท  

หมวดภาษีจัดสรร  จํานวน ๑๕,๙๐๖,๙๗๖.๕๐ บาท  หมวดเงินอดุหนนุทวัไป จาํนวน ๒๒,๐๘๕,๑๒๘.๐๐

บาท  (๒)เงินอดุหนนุทีรัฐบาลให้โดยระบวุตัถปุระสงค์ จํานวน  ๒,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๓)รายจ่ายจริง จํานวน 

๒๒,๗๘๗,๓๒๙.๑๔ บาท งบบุคลากร   จํานวน   ๘,๕๙๖,๙๕๓.๓๓ บาท  งบดําเนินการ  จาํนวน 

๔,๙๓๓,๐๗๒.๙๕ บาท  งบลงทนุ  จํานวน ๒,๗๖๕,๓๓๒.๙๑ บาท งบรายจ่ายอืน  จาํนวน ๐.๐๐ บาท  งบ

เงินอดุหนนุ  จํานวน ๑,๗๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (๔)รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอดุหนนุทีรฐับาลให้โดยระบุ

วตัถปุระสงค์ จํานวน ๒,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (๕ )รายจ่ายทีจ่ายจากเงนิสะสม  จํานวน  ๕,๓๙๐,๑๐๐.๐๐ 



บาท  (๖)รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทนุสํารองสะสม ๐.๐๐ บาท  (๗)รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้  จํานวน ๐.๐๐ บาท 

ผมจะให้คณุพรทิพย์ จนัทะดวง เจ้าหน้าทีวิเคราะห์ฯ ได้ชีแจงรายละเอียดให้ทีประชุมได้รับทราบต่อไปครับ 

นายเชิดพงษ์ ปลงักลาง  ขอให้ทา่นสมาชิกดเูอกสารประกอบด้วย  เอกสารได้แจกไปให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาหลาย  

ปลดั อบต.   วนัแล้ว รายละเอียดมจํีานวนมาก  ขอให้ดเูอกสารไปพร้อมกนัด้วยครับ 

นางสาวพรทิพย์  จนัทะดวง  ประมาณการรายรับ รวม๔๖,๐๓๑,๑๒๐.๐๐ บาท  ประมาณการรายจ่ายประจําปี 

เจ้าหน้าทีวิเคราะห์แผนฯ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๔๖,๐๓๑,๑๒๐.๐๐ บาท  ขอให้ทา่นสมาชิกดเูอกสาร

ประกอบด้วยในส่วนทีเกียวกบัสมาชิกคือ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งาน

ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสว่าง หมูที่ ๙ (หลงัวดั-หนอง

โพ) งบประมาณตงัไว้ ๔๓๕,๐๐๐ บาท ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหญ้าคา หมูท่ี ๖ 

(ถนนหน้าโรงเรียน-บ้านนางวรรณวิษา) งบประมาณตงัไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้าง

ถนน คสล.บ้านเพียไซย์ หมูที่ ๕ (รอบสระตะวนัตก) งบประมาณตงัไว้ ๕๐๐,๐๐๐ 

บาท    ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหว้าเอน หมูที่ ๑๐ (บ้านนางโฮม-บ้านนายก

รกฏ) งบประมาณตงัไว้ ๑๖๐,๐๐๐ บาท  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้าน

เกล็ดลนิ หมู่ท ี๑๑ (สายถนนหลวง๒๒๔๐-ข้างวดั) งบประมาณตงัไว้ ๔๙๕,๐๐๐ 

บาท  ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. แบบมฝีาปิด  บ้านหนองหิน หมูท่ี ๑๒ (จากเมรุ

โคกสี-บ้านนายเพ็ชร เสนนอก) งบประมาณตังไว้ ๔๒๕,๐๐๐ บาท  คา่ปรับชดเชย

สญัญาแบบปรับราคาได้ (ชดเชยปรับค่า k) งบประมาณตงัไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท 

ปรับปรุงถนนคสล.ทบัเส้นเดิม บ้านโคกสี หมูที่ ๒ (ซอยบ้านนางกลัยาณี-บ้านนาย

สํารวย)งบประมาณตงัไว้ ๓๕๖,๐๐๐ บาท  ปรับปรุงถนนดินยกระดบัลงหินคลกุบ้าน

โสกงเูหลือม  หมูท่ี ๔ (สายสระขาม)งบประมาณตงัไว้ ๓๗๙,๐๐๐ บาท  ปรับปรุง

ถนนดินยกระดบัลงหินคลกุบ้านหนองโดน  หมู่ที ๗ (สามแยกโรงเรียน-สามแยกสวน

นางทองเลือน)งบประมาณตงัไว้ ๓๙๕,๐๐๐ บาท  ปรับปรุงถนนดินยกระดบัลงลกุรัง

บ้านหญ้าคา  หมูที่ ๖ งบประมาณตงัไว้ ๑๘๘,๐๐๐ บาท  บาท  ปรับปรุงถนนดิน

ยกระดบัลงลกุรังบ้านหนองหว้าเอน  หมูที่ ๑๐(รอบหนองไผ่) งบประมาณตงัไว้ 

๙๓,๐๐๐ บาท  ปรับปรุงถนนดินยกระดบัลงหินคลกุบ้านดอนคนทา  หมู่ที ๓ (คลอง

น้อยดอนคนทา-หญ้าคา)งบประมาณตงัไว้ ๓๘๕,๐๐๐ บาท  ปรับปรุงถนนดิน

ยกระดบัลงหินคลกุบ้านโคกกลาง  หมูท่ี ๘ (จากนานายอุบล ศรีงาม-นานางสมพร 

ทะสนุทร) ตอ่จากอนัเดิม งบประมาณตงัไว้ ๓๘๕,๐๐๐ บาท  คา่ออกแบบ ค่า

ควบคมุงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบคุคลภายนอกเพือให้ได้มาซงึ

สิงก่อสร้าง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่ะ 



นายเชิดพงษ์ ปลงักลาง ขอหารือนําเรียนให้ประธานสภาและสมาชิกทุกทา่น ดเูอกสารเป็นหน้าๆพร้อมกนั  

ปลดั อบต. เลย เริม ตงัแต่หน้าที ๑ มสีมาชิก สงสยัจะอภิปรายก็สอบถามและอภิปรายครับ เชิญ

ประธานสภาครับ 

นางลดัดา โสวะ ดิฉนัขอนําเรียนปรึกษาทีประชมุสภาคะ่ ว่าทีประชุมสภาจะดทีูละหน้า หน้าไหน 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสงสยัจะอภิปรายก็สามารถอภิปรายได้ เริมตงัแตห่น้าแรกเลย จนถึงหน้า

สดุท้าย มสีมาชิกทา่นใดจะเสนอเป็นอย่างอืน ขอเชิญคะ่  ถ้าไม่ม ีขอให้ทุกทา่นเปิด

ร่างข้อบญัญตัิไปหน้าที ๑/๑๒๑ ๒/๑๒๑ ๓/๑๒๑ ๔/๑๒๑  ๔ หน้านีเป็นงาน

บริหารงานทวัไป งบบุคลากร เงนิเดือนฝ่ายการเมือง นายก/รองนายก/เลขานุการ

นายก ประธานสภา/รองประธานสภา เลขานกุารสภา และสมาชิกสภา มสีมาชิกทา่น

ใดสงสยั จะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไมมี่ตอ่หน้า ๕/๑๒๑ ๖/๑๒๑ ๗/๑๒๑ ๘/๑๒๑ ๙/

๑๒๑ ๑๐/๑๒๑   ๖ หน้านี เป็นเงินเดือนฝ่ายประจํา เงินเดือนพนักงาน  เงินประจาํ

ตําแหน่ง ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง เงินเพิมตา่งๆของพนกังานจ้าง  คา่ตอบแทน  ค่า

เช่าบ้าน  ๖ หน้านี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชญิค่ะ ถ้าไม่ม ีตอ่หน้า ๑๑/๑๒๑ 

ค่าใช้สอย มสีมาชิกทา่นใดจะอภิปราย ขอเชิญคะ่  ถ้าไมมี่ ตอ่หน้า ๑๒/๑๒๑  หน้านี

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไมมี่ ตอ่หน้า ๑๓/๑๒๑  หน้านีมสีมาชิก

ท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไมมี่ ต่อหน้า ๑๔/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะ

อภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไมมี่ ตอ่หน้า ๑๕/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอ

เชิญคะ่  ถ้าไมมี่ ตอ่หน้า ๑๖/๑๒๑  หน้านี มสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ  

ถ้าไม่ม ีตอ่หน้า ๑๗/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไมมี่ตอ่

หน้า ๑๘/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญคะ่  ถ้าไม่ม ีตอ่หน้า ๑๙/

๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไม่มี ต่อหน้า ๒๐/๑๒๑ หน้านี

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไมมี่ ตอ่หน้า ๒๑/๑๒๑ หน้านี เป็นคา่วสัดุ

สํานกังาน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ  ถ้าไม่มี ตอ่หน้า ๒๒/๑๒๑ หน้านี 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่ 

นายเสถียร วิถีเทพ  ผมขอสอบถามครับ งบประมาณค่าวสัดไุฟฟ้า  ตงัไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  มนัน้อยเกินไป 

ส.อบต.เขต ๒ ครับ ในการจดัซือวสัดไุฟฟ้าผมเป็นช่างไฟฟ้าจะรู้ว่า งบประมาณ น้อยมาก 

นายเชิดพงษ์ ปลงักลาง ในการตงังบประมาณเจ้าหน้าทีวิเคราะห์ จะตงัให้สมดลุกนั งบประมาณจึงได้เท่านี 

ปลดั อบต. คา่วสัดไุฟฟ้า จะมีทกุแผนงานครับ 



นายศกุฤษณพงศ์  ศิริศกัดิ ผมขอขอบคณุ นายเสถียร วิถีเทพ ส.อบต.เขต ๒ ทีได้สอบถามเรืองงบประมาณ ค่า 

นายก อบต. วสัดไุฟฟ้า งบประมาณตงัไว้ น้อยมาก ซงึไมพ่อใช้จ่ายแน่นอน เพราะผมจดัซือวสัดุ

อปุกรณ์ ในจํานวนมากเพือซ่อมแซมไฟฟ้าทวัตําบล และเสริมเพิมจํานวนจุดใหมใ่น

หมูบ้่านอีกด้วยเมือมสีมาชิกร้องขอ 

นางลดัดา  โสวะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญคะ่ ถ้าไมมี่ ต่อหน้า๒๓/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิก 

ประธานสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไมมี่ ต่อหน้า ๒๔/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะ

อภิปราย ขอเชิญค่ะ ถ้าไมมี่ ต่อหน้า ๒๕/๑๒๑  หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอ

เชิญคะ่ ถ้าไมม่ ีตอ่หน้า ๒๖/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่ ถ้า

ไมมี่ ตอ่หน้า ๒๗/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่ ถ้าไม่มีต่อหน้า 

๒๘/๑๒๑ ๒๙/๑๒๑ ๒  หน้านีมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไม่มีตอ่หน้า 

๓๐/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชญิคะ่ ถ้าไม่ม ีตอ่หน้า ๓๑/๑๒๑ 

หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไม่มี ตอ่หน้า ๓๒/๑๒๑ หน้านีมี

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไม่มี ต่อหน้า ๓๓/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่น

ใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไมมี่ ต่อหน้า ๓๔//๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะ

อภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไมมี่ต่อหน้า ๓๕/๑๒๑ ๓๖/๑๒๑ ๓๗/๑๒๑ ๓๘/๑๒๑ ๓๙/

๑๒๑ ๔๐/๑๒๑  ๖ หน้านีเป็นงานบริหารงานคลงั  เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) เงินประจํา

ตําแหน่ง ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง คา่เช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศกึษาบตุร มสีมาชิก

ท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไมมี่ ต่อหน้า ๔๑/๑๒๑ ๔๒/๑๒๑ ๔๓/๑๒๑ ๔๔/

๑๒๑  ๔ หน้าน ีเป็นค่าใช้สอยในแผนงานการคลงั  มสีมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอ

เชิญ ถ้าไม่มี ต่อหน้า ๔๖/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่ ถ้าไม่มี

ต่อหน้า ๔๗ /๑๒๑  ๔๘/๑๒๑  ๒ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่ ถ้าไม่

มีต่อหน้า ๔๙/๑๒๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้านีมีสมาชิกท่านใดจะ

อภิปรายขอเชิญคะ่ ถ้าไม่ม ีต่อไปหน้า ๕๐/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย

ขอเชิญคะ่ ถ้าไมม่ี ต่อหน้า ๕๑/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  

ถ้าไม่ม ีตอ่หน้า ๕๒/๑๒๑ ๕๓/๑๒๑ ๕๔/๑๒๑ ๕๕/๑๒๑ ๕๖/๑๒๑ ๕๗/๑๒๑ ๖ 

หน้านีเป็นแผนงานการศกึษา  งบบคุลากร เงินเดอืนฝ่ายประจํา เงินประจําตําแหน่ง 

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง  เงินเพิมตา่งๆ เงินช่วยเหลือบุตร  มสีมาชิกท่านใดจะ

อภิปรายขอเชิญคะ่ ถ้าไม่ม ีต่อหน้า ๕๘/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอ

เชิญคะ่  ถ้าไมมี่ต่อหน้า ๕๙/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่ ถ้า

ไมมี่ต่อหน้า ๖๐/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่ ถ้าไม่มี ตอ่หน้า 



๖๑/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่ ถ้าไม่มตี่อหน้า ๖๒/๑๒๑ 

หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่ ถ้าไม่มีต่อหน้า ๖๓/๑๒๑ ๖๔/๑๒๑ ๒   

หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไม่ม ีตอ่หน้า ๖๕/๑๒๑ หน้านีมี

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่ ถ้าไมมี่ ต่อหน้า ๖๖/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่น

ใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไมมี่ ต่อหน้า ๖๗/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกท่านใดจะ

อภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไมมี่ ตอ่หน้า ๖๘/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอ

เชิญคะ่ ถ้าไมม่ ีตอ่หน้า ๖๙/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่ ถ้า

ไมมี่ ตอ่หน้า ๗๐/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่ ถ้าไม่มี ตอ่หน้า 

๗๑/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชญิคะ่  ถ้าไม่มีตอ่หน้า ๗๒/๑๒๑ 

แผนงานสาธารณสขุ หน้านีมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่ ถ้าไม่มีต่อหน้า 

๗๓/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไม่ม ีตอ่หน้า ๗๔/๑๒๑ หน้า

นีมสีมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ  ถ้าไม่มีต่อหน้า ๗๕/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิก

ท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่ ถ้าไมม่ ีตอ่หน้า ๗๖/๑๒๑ หน้านี มสีมาชิกท่านใดจะ

อภิปรายขอเชิญคะ่ โครงการกอ่สร้างถนนทางวิงออกกําลงักายคอนกรีตเสริมเหลก็  

บ้านขุนทอง หมู่ที ๑ งบประมาณ ๔๑๐,๐๐๐ บาท  

นายแก้ว  ภาวะกา โครงการนีความกว้าง คอนกรีต ๑.๕๐ เมตร ซงึแคบมาก ผมต้องการ ๒.๐๐        

ส.อบต.เขต ๑  เมตร ครับ  

นายสมหมาย สียางนอก ผมได้หารือกบันายก และประธานสภาแล้ว ความกว้างต้องการขยายออกอีกและต้อง 

เลขานกุารนายก อบต. มีลานคอนกรีตไว้ออกกําลงักายด้วย โครงการนีเป็นหน้าเป็นตาของ อบต.ขนุทอง 

เพราะตดิโรงเรียนเกล็ดลินวิทยา และตลาดนดัคลองถมขุนทอง ผู้คนไปมาจํานวน

มากจะได้เหน็โครงการนี  

นางลดัดา  โสวะ ค่ะดิฉนัว่าในช่วงนี ขอให้ผ่านมติรับหลกัการไปก่อน และเมือลงมติตราเป็น 

ประธานสภา อบต. ข้อบญัญัตแิล้ว เวลาจะดําเนินการก็ขอให้ท่านนายก เปลียนแปลงคําชีแจงและโอน

งบประมาณเพิมเพือดําเนินการต่อไปคะ่ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกขอเชิญคะ่ 

ถ้าไม่มีตอ่หน้า ๗๗/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไมมี่ตอ่

หน้า ๗๘/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชญิคะ่ ถ้าไม่มี ตอ่หน้า ๗๙/

๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไม่มีตอ่หน้า ๘๐/๑๒๑ หน้านี

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญคะ่  ถ้าไม่มตี่อหน้า ๘๑/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิก

ท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่ ถ้าไมม่ีต่อหน้า ๘๒/๑๒๑ แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 



หน้านีมีสมาชิกทา่นใดอภิปรายขอเชิญคะ่ ถ้าไมมี่ ตอ่หน้า ๘๓/๑๒๑ ๘๔/๑๒๑ ๘๕/

๑๒๑ ๘๖/๑๒๑ ๘๗/๑๒๑ ๘๘/๑๒๑  ๖ หน้านีเป็น แผนงานเคหะและชุมชน งบ

บคุลากร เงินเดือน ฝ่ายประจํา เงนิประจําตําแหน่ง คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง เงินเพิม

ตา่งๆ คา่ตอบแทน คา่เช่าบ้าน  ๖ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้า

ไมมี่ ตอ่หน้า ๘๙/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่ ถ้าไม่มีต่อหน้า 

๙๐/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชญิคะ่ ถ้าไม่มตี่อหน้า ๙๑/๑๒๑ 

หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่ ถ้าไม่มีต่อหน้า ๙๒/๑๒๑ หน้านีมี

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไม่มีต่อหน้า ๙๓/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่น

ใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไมมี่ต่อหน้า ๙๔/๑๒๑ หน้านมีีสมาชิกทา่นใดจะ

อภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไมมี่ ตอ่หน้า ๙๕/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอ

เชิญคะ่ ถ้าไมม่ ีตอ่หน้า ๙๖/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้า

ไมมี่ต่อหน้า ๙๗/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไม่มี ต่อหน้า 

๙๘/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไม่มีตอ่หน้า ๙๙/๑๒๑ 

หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไม่มี ต่อหน้า ๑๐๐/๑๒๑ อดุหนนุ

การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค อ.บวัใหญ่ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนหน้านีมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่ 

นายเสถียร  วิถีเทพ โครงการขยายเขตไฟฟ้า ผมขอขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ ๒  

ส.อบต.เขต ๒ ไมไ่ด้สกัที 

นายเชิดพงษ์ ปลงักลาง ผมขอชีแจงนะครับ ทา่นเสถียร วิถีเทพ ส.อบต.เขต ๒ ขอให้ท่านนําเรียนแจ้งท่าน 

ปลดั อบต. นายกโดยตรงครับ ท่านนายกมีนโยบายในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ให้ทวัตําบล

ครับ 

นายสมหมาย  สียางนอก โครงการตา่งๆทีตงัไว้เมอืไมไ่ด้ดําเนินการ จะตกเป็นเงินสะสม แล้วโครงการต่างๆ ที 

เลขานกุารนายก อบต. ต้องการโอนเงินงบประมาณกจ็ะเอาในสว่นนีดําเนินการครับ 

นางลดัดา  โสวะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ขอเชญิคะ่  ถ้าไมมี่ตอ่หน้า ๑๐๑/๑๒๑ หน้านีมี 

ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไม่มี ต่อหน้า ๑๐๒/๑๒๑  หน้านีมีสมาชิก

ท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่ 

นายบญุส่ง  ไลนอก ผมว่าเงินอดุหนนุกลุ่มกองทุนผู้สงูอายสุถานีอนามยัดอนคนทา ตงัไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท  

ส.อบต.เขต ๓ น้อยมาก ครับ 



นายเชิดพงษ์ ปลงักลาง  ทางกลุ่มได้เขียนโครงการ ยอดเงินมา ๒๐,๐๐๐ บาท ทางอบต.ขุนทอง ก็ให้  

ปลดั อบต. ๒๐,๐๐๐ บาท ตามความประสงค์ 

นายบรรจง  หงส์พรม ผมสงสยัเงินอุดหนนุกลุ่มครับ 

ส.อบต.เขต ๑๐  

นายเชิดพงษ์ ปลงักลาง โครงการนีเป็นโครงการของผู้สงูอายใุนตําบล ๒ อนามยั ได้เขียนโครงการขอรับเงนิ 

ปลดั อบต. อดุหนนุจาก อบต.ขุนทองของเราครับ 

นางลดัดา  โสวะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกขอเชิญค่ะ  ถ้าไม่ม ีตอ่หน้า ๑๐๓/๑๒๑ หน้านี  

ประธานสภา อบต. แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ โครงการแข่งขนักีฬาต้านยาเสติด”

ขุนทองเกมส์” มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ 

นายแก้ว   ภาวะกา หลายปีแล้วที อบต.ขนุทอง ไม่จดักิจกรรมแข่งขนักีฬา ผมวา่หน้าจะจัดแข่งขนักีฬา 

ส.อบต.เขต ๑ นะครับ 

นายสมหมาย  สียางนอก ทางองค์การบริหารสว่นตําบลขนุทองมภีารกิจจํานวนมาก ในขณะนี ก็ต้อนรับลกูข่าย 

เลขานกุารนายก อบต. สสส. ซงึลกูข่ายม ี๒๐ อปท.มาเรียนรู้ทีตําบลเรา ช่วงนีก็รับลกูข่าย รุ่นที ๔  ๒ อปท.

ลกูข่าย สสส. จะมาหนงึอาทิตย์เต็ม เว้น หนึงอาทิตย์ และยงัมภีารกิจ มากมาย 

ขอให้สมาชิกทกุท่านนําเรียนเยาวชนด้วยครับ 

นางลดัดา  โสวะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ขอเชญิคะ่  ถ้าไมมี่ ตอ่หน้า ๑๐๔/๑๒๑ หน้านีมี 

ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไม่มี ต่อหน้า ๑๐๕/๑๒๑ หน้านี มสีมาชิก

ท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไมมี่ ต่อหน้า ๑๐๖/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะ

อภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไมมี่ ต่อหน้า ๑๐๗/๑๒๑ หน้านี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

ขอเชิญคะ่ 

นายสมหมาย  สียางนอก คือโครงการประเพณีเข้าพรรษาถวายเทียนพรรษา ไมไ่ด้จดักิจกรรมนีหลายปีแล้ว 

เลขานกุารนายก อบต. เงินกจ็ะตกเป็นเงนิสะสม หรือเอาไว้โอนได้ครับ 

นายถวิล  อดุมไชย ผมเห็นด้วย วา่ประเพณีถวายเทียนพรรษาน่าจะอนรัุกษ์ไว้ในสว่นศกึษา ศาสนา และ 

ส.อบต.เขต ๑๐ วฒันธรรม  

นางลดัดา  โสวะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกขอเชิญค่ะ ถ้าไมมี่ ต่อหน้า ๑๐๘/๑๒๑ หน้านีเป็น 



ประธานสภา อบต. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างพืนฐาน งบลงทนุ ค่าทีดินและ

สิงก่อสร้าง ซงึเกยีวกบัสมาชิกทกุท่าน ดิฉันจะสอบถามโครงการ งบประมาณ และ

รายละเอียดถูกต้องหรือไม่ตามทีสมาชิกได้เสนอเข้ามาคะ่  ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน

โคกสว่าง หมูท่ี ๙  ขอสอบถามสมาชิก หมูที่ ๙ ทงัสองท่านคะ่ถกูต้องหรือไม่ 

นายชยัรัตน์  พาบดุดา ถกูต้องครับ 

ส.อบต.เขต ๙ 

นางลดัดา  โสวะ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหญ้าคา หมูท่ี ๖  ขอสอบถามสมาชิก หมู่ที ๖ คะ่ถูกต้อง 

ประธานสภา อบต. หรือไม่ 

นางสาวชญานชุ ทรัพย์สมบติั ถกูต้องคะ่ 

ส.อบต.เขต ๖ 

นางลดัดา  โสวะ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเพียไชย์ หมูท่ี ๕ ขอสอบถามสมาชิก หมูท่ี ๕ คะ่ถูกต้อง 

ประธานสภา อบต .หรือไม่ 

นายวิชาญ พรมสภุาพ ถกูต้องครับ 

ส.อบต.เขต ๕ 

นางลดัดา  โสวะ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหว้าเอน หมูที่ ๑๐ ขอสอบถามสมาชิก หมูท่ี ๑๐ ค่ะ 

ประธานสภา อบต .ถกูต้องหรือไม ่

นายถวิล อดุมไชย ถกูต้องครับ 

ส.อบต.เขต ๑๐ 

นางลดัดา  โสวะ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมูท่ี ๑๑ ขอสอบถามสมาชิก หมูท่ี ๑๑ ค่ะ 

ประธานสภา อบต. ถกูต้องหรือไม ่

นายณฐัพงษ์ คําบุญยอ ถกูต้องครับ 

ส.อบต.เขต ๑๑ 

นางลดัดา  โสวะ ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. แบบมฝีาปิด บ้านหนองหิน  หมูที่ ๑๒ ขอสอบถาม 

ประธานสภา อบต. สมาชิก หมูที่ ๑๒ คะ่ ถูกต้องหรือไม่ 



ประธานสภา อบต .หรือไม่ 

นางสพิุศ แพนไธสง ถกูต้องคะ่ 

ส.อบต.เขต ๑๒ 

นางลดัดา  โสวะ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสี หมูท่ี ๒ ขอสอบถามสมาชิก หมูท่ี ๒ ค่ะถูกต้อง 

ประธานสภา อบต .หรือไม่ 

นายเสถียร วิถีเทพ ถกูต้องครับ 

ส.อบต.เขต ๒ 

นางลดัดา  โสวะ  ปรับปรุงถนนดินยกระดบัลงหินคลกุบ้านโสกงเูหลือม  หมูท่ี ๔  ขอสอบถามสมาชิก  

ประธานสภา อบต. หมูที่ ๔ คะ่ถูกต้องหรือไม ่

นายณรงค์  จรรยา ถูกต้องครับ 

ส.อบต.เขต ๔ 

นางลดัดา  โสวะ  ปรับปรุงถนนดินยกระดบัลงหินคลกุบ้านหนองโดน  หมูท่ี ๗  ขอสอบถามสมาชิก  

ประธานสภา อบต. หมูที่ ๗ คะ่ถูกต้องหรือไม ่

นายดาวเรือง ทนัมา ถูกต้องครับ 

ส.อบต.เขต ๗ 

นางลดัดา  โสวะ  ปรับปรุงถนนดินยกระดบัลงหินคลกุบ้านหนองโดน  หมูท่ี ๗  ขอสอบถามสมาชิก  

ประธานสภา อบต. หมูที่ ๗ คะ่ถูกต้องหรือไม ่

นายดาวเรือง ทนัมา ถูกต้องครับ 

ส.อบต.เขต ๗ 

นางลดัดา  โสวะ  ปรับปรุงถนนดินยกระดบัลงลกุรัง บ้านหญ้าคา  หมู่ที ๖  ขอสอบถามสมาชิก  

ประธานสภา อบต. หมูที่ ๖ ค่ะถูกต้องหรือไม ่

นางสาวชญานชุ ทรัพย์สมบติั ถกูต้องคะ่ 

ส.อบต.เขต ๖ 



นางลดัดา  โสวะ  ปรับปรุงถนนดินยกระดบัลงลกุรัง บ้านหนองหว้าเอน  หมู่ที ๑๐  ขอสอบถามสมาชิก  

ประธานสภา อบต. หมูที่ ๑๐ คะ่ถกูต้องหรือไม ่

นายถวิล  อดุมไชย ถูกต้องครับ 

ส.อบต.เขต ๑๐ 

นางลดัดา  โสวะ  ปรับปรุงถนนดินลงหินคลกุ บ้านดอนคนทา  หมูท่ี ๓  ขอสอบถามสมาชิก  

ประธานสภา อบต. หมูที่ ๓ คะ่ถูกต้องหรือไม ่

นายบญุส่ง ไลนอก ถูกต้องครับ 

ส.อบต.เขต ๓ 

นางลดัดา  โสวะ  ปรับปรุงถนนดินลงหินคลกุ บ้านโคกกลาง  หมู่ที ๘  ขอสอบถามสมาชิก  

ประธานสภา อบต. หมูที่ ๘ คะ่ถูกต้องหรือไม ่

นายกวี  นามโท ถูกต้องครับ 

ส.อบต.เขต ๘ 

นางลดัดา โสวะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอกีหรือไม่ขอเชิญคะ่ 

ประธานสภา อบต.  

นายบญุจนัทร์  ประภาการ ผมขอสอบถามครับ ผมสงสยัค่าชดเชยสญัญาปรับราคาได้ (ค่าชดเชยปรับคา่ k) 

ส.อบต.เขต ๔ คือ อะไรทําตงัไว้ในข้อบญัญัติ 

นายเชิดพงษ์  ปลงักลาง เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิพระราชกฤษฏีกา และหนังสือสงัการ เป็นคา่เพิมเมือ 

ปลดั อบต. ห่วงระยะเวลาดําเนินโครงการจริงราคาวสัดอุปุกรณ์เพิมขนึจะได้มเีงินจ่ายครับ 

นางลดัดา  โสวะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกขอเชิญค่ะ 

ประธานสภา อบต. 

นายเสถียร  วิถีเทพ ผมได้สอบถามผู้ รับเหมาทําถนน คสล. ในช่วงนีผู้ รับเหมาไมส่ามารถดําเนินการได้  

ส.อบต.เขต ๒ เพราะจะต้องมวีิศวกรออกแบบ ควบคมุงาน จงึจะดําเนินโครงการถนน คสล.ได้ แล้ว

โครงการตา่งๆในข้อบญัญัติ ทีทําถนน คสล. จะได้ทําหรือครับ 



นายเชิดพงษ์  ปลงักลาง ได้ทําครับเพราะในข้อบญัญัติเราได้มีคา่ออกแบบคา่ควบคมุงานทีจ่ายให้เอกชน นิต ิ

ปลดั อบต. บุคคล แล้วครับ 

นางลดัดา  โสวะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไมข่อเชิญคะ่  ถ้าไมมี่  ต่อหน้า๑๑๔/๑๒๑ หน้านี 

ประธานสภา อบต. เป็นแผนงานการเกษตร มสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไม่มีตอ่หน้า 

๑๑๕/๑๒๑ หน้านมีีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่   ถ้าไม่มตีอ่หน้า ๑๑๖/

๑๒๑ หน้านีเป็นแผนงานงบกลาง มสีมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไม่มีตอ่

หน้า ๑๑๗/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไม่มีตอ่หน้า ๑๑๘/

๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่   ถ้าไมม่ ีตอ่หน้า ๑๑๙/๑๒๑ 

หน้านีเป็นเงินสํารองจ่าย หรือเงนิฉุกเฉิน มสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้า

ไมมี่ต่อหน้า ๑๒๐/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่  ถ้าไม่มีตอ่

หน้า ๑๒๑/๑๒๑ หน้านีมีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่ ถ้าไม่ม ีดิฉันขอถาม

อีกรอบนะคะ่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอเชิญคะ่ ถ้าไมมี่ ขอมติทีประชุม 

มติทปีระชุม   เหน็ชอบ ๑๙ เสียง 

   ไม่เหน็ชอบ - เสียง 

   ลา  ๑ เสียง 

   งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงส์พรม 

 ทีประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทอง ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่น

ตําบลขนุทอง  เรือง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วาระที ๑ ชนัรับหลกัการ

แห่งร่างข้อบญัญัติ) 

เวลา ๑๑.๐๐น 

พกั๑๕นาที 

เวลา ๑๑.๑๕น.  

เมอืทปีระชมุพร้อมแล้ว ประชมุตอ่ในระเบียบวาระที  ๓.๒  เรือง เสนอเพือพิจารณา การแตง่ตงั

คณะกรรมการแปรญตัติ 

๓.๒ การแต่งตังคณะกรรมการแปรญัตติ 

นางลดัดา  โสวะ ในการแตง่ตงัคณะกรรมการแปรญตัติ เมือทีประชมุสภา ได้มีมตรัิบหลกัการแห่งร่าง ข้อบัญญตัิ ใน 



ประธานสภา อบต. วาระที ๑ ชนัรับหลกัการแห่งร่างแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยข้อบังคบัการประชมุสภา

ท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ทีแก้ไขเพิมเติม(ฉบบัที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๕ คณะกรรมการ

สามญั ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิน จํานวนไมน้่อยกวา่ ๓ แตไ่ม่เกิน ๗ คน ทีประชมุสภาจะต้อง

เสนอวา่จะเอาคณะกรรมการแปรญตัต ิจํานวน ๓-๕-๗ คน แล้วมาเลือกคณะกรรมการแปรญตัติ

ลําดบัที ๑ ก่อน จนถงึลําดบัสดุท้าย ทีสภากําหนด ถ้าการเลือกคณะกรรมการแปรญตัติลําดบัใด มีผู้

เสนอเพียงคนเดียว ผู้นนัก็ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลําดบันนัเลย ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๑๔  แต่ถ้าลําดบัใดมีผู้ เสนอ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ มากกว่าหนึงคน ก็ต้องใช้

วิธีเลือกตามข้อ  ๘ วรรค หนึง และข้อ ๑๒  คือการเขียนชือสกลุ ลงในแผ่นกระดาษและใสซ่องและใส่

กลอ่ง เหมอืนการเลือกรองประธานสภา  เมือได้คณะกรรมการแปรญัตติ เตม็ตามจํานวนทีสภา

กําหนดแล้วคณะกรรมการแปรญตัติจะต้องมาเลือกประธานคณะกรรมการแปรญตัติเอง แล้วให้ที

ประชมุสภากําหนดวา่ คณะกรรมการแปรญัตติจะรับหนงัสือแปรญัตติ จากสมาชิกและผู้บริหาร วนั

ไหน เวลาใด และสถานที ใดด้วย เมือทีประชมุสภาได้มีมติรับหลกัการแห่งร่างข้อบญัญติั วาระที ๑  

แล้วอย่างน้อยต้อง ๒๔ ชวัโมง หลงัจากทีสภาได้มีมตรัิบหลกัการแห่งร่างข้อบญัญติั ในวาระที ๑ ให้

คณะกรรมการแปรญตัติ รับหนงัสือคําแปรญตัติ และอย่างน้อยต้อง ๒๔ ชวัโมง คณะกรรมการแปร

ญตัติต้องประชมุเพือพิจารณาคําแปรญัตติในการประชมุคณะกรรมการแปรญัตติ จะต้องเชิญผู้บริหาร

ท้องถิน และผู้ทียืนหนงัสือคําแปรญตัติเข้าร่วมประชมุด้วย  และอย่างน้อย  ๒๔ชวัโมง  คณะกรรมการ

แปรญัตติต้องทําบนัทกึการประชมุของคณะกรรมการแปรญัตตใิห้ประธานสภา ประธานสภา 

พิจารณาแล้ว ก็ส่งรายงานการประชมุของคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกอย่างน้อยต้อง ๒๔ 

ชวัโมง เพือให้ทีประชมุสภา ได้มาประชุมในวาระที ๒ ชนัแปรญัตติ ตอ่ไป ขอเชิญทีประชมุสภาเสนอ

ว่าจะกําหนดเอาคณะกรรมการแปรญตัติ จํานวน กี คน  ขอเชิญคะ่ 

นางสพิุศ  แพนไธสง ขอเสนอคณะกรรมการแปรญตัติ จํานวน ๕  คน  ผู้ รับรอง ๒ คน  ๑.นางสาวชญานุช  ทรัพย์สมบัติ   

ส.อบต.เขต ๑๒ ส.อบต.เขต ๖    ๒.นายบุญส่ง ไลนอก   ส.อบต.เขต ๓ 

นางลดัดา   โสวะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออกีหรือไม่  ขอเชิญค่ะ....ถ้าไม่มี  มติทีประชุม 

ประธานสภา อบต.  

มติทปีระชุม เหน็ชอบ ๕ คน 

 ทีประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทอง ได้มีมติเห็นชอบกําหนดคณะกรรมการแปรญตัติ 

จํานวน ๕ คน 

นางลดัดา  โสวะ ขอให้ทีประชมุสภาองค์การบริหารสว่นตําบลขุนทอง เสนอคณะกรรมการแปรญัตตลํิาดบัที ๑ ขอเชิญ 



ประธานสภา อบต. ค่ะ  

นายณฐัพงศ์  คําบุญยอ ขอเสนอ นายณรงค์  จรรยา  ส.อบต.เขต ๔   ผู้ รับรอง ๒ คน  ๑. นายแก้ว  ภาวะกา  ส.อบต. เขต ๑   

ส.อบต.เขต ๑๑ ๒.นายวิชาญ  พรมสภุาพ  ส.อบต.เขต ๕ 

นางลดัดา  โสวะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญตัติลําดบัที ๑  อีกหรือไม ่ขอเชิญค่ะ ..ถ้าไมม่ี  ทีประชุม 

ประธานสภา อบต. สภาได้มีมติเห็นชอบ นายณรงค์  จรรยา  ส.อบต.เขต ๔  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลําดบัที ๑. 

 ต่อไปขอให้ทีประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลขุนทอง  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติลําดบัที  ๒ 

ขอเชิญคะ่ 

นายบญุส่ง   ไลนอก ขอเสนอ นางจิราพร  ประวนัจะ  ส.อบต.เขต ๙   ผู้ รับรอง ๒ คน  ๑. นายถวิล  อดุมไชย  ส.อบต.  

ส.อบต.เขต ๓ เขต ๑๐    ๒.นายดาวเรือง  ทนัมา   ส.อบต.เขต ๗  

นางลดัดา  โสวะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญตัติลําดบัที ๒  อีกหรือไม ่ขอเชิญค่ะ ..ถ้าไม่มี  ทีประชุม 

ประธานสภา อบต. สภาได้มีมติเห็นชอบ นางจิราพร  ประวนัจะ  ส.อบต.เขต ๙   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลําดบัที ๒  

ต่อไปขอให้ทีประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลขุนทอง เสนอคณะกรรมการแปรญัตติลําดบัที  ๓ 

ขอเชิญคะ่ 

นางสพิุศ  แพนไธสง ขอเสนอ นางนนัทิยา  แพนไธสง  ส.อบต.เขต ๒   ผู้รับรอง ๒ คน  ๑. นายณฐัพงษ์  คําบุญยอ  ส.อบต.  

ส.อบต.เขต ๑๒ เขต ๑๑    ๒.นายสายเย็น นามวงษา  ส.อบต.เขต ๘ 

นางลดัดา  โสวะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญตัติลําดบัที ๓  อีกหรือไม ่ขอเชิญค่ะ ..ถ้าไม่มี  ทีประชุม 

ประธานสภา อบต. สภาได้มีมติเห็นชอบ นางนนัทิยา  แพนไธสง  ส.อบต.เขต ๒   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลําดบัที  

 ๓   ต่อไปขอให้ทีประชมุสภาองค์การบริหารสว่นตําบลขนุทอง เสนอคณะกรรมการแปรญัตติลําดบัที  

๔   ขอเชิญคะ่ 

นายเสถียร  วิถีเทพ ขอเสนอ นางลดัดา  บวัภา  ส.อบต.เขต ๑๒   ผู้ รับรอง ๒ คน  ๑. นายชยัรัตน์  พาบดุดา  ส.อบต.  

ส.อบต.เขต ๒ เขต ๙    ๒.นายกวี  นามโท  ส.อบต.เขต ๘ 

นางลดัดา  โสวะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญตัติลําดบัที ๔  อีกหรือไม ่ขอเชิญค่ะ ..ถ้าไม่มี  ทีประชุม 

ประธานสภา อบต. สภาได้มีมติเห็นชอบ นางลดัดา  บวัภา  ส.อบต.เขต ๑๒ เป็นคณะกรรมการแปรญตัติลําดบัที  



 ๔  ต่อไปขอให้ทีประชมุสภาองค์การบริหารสว่นตําบลขนุทอง เสนอคณะกรรมการแปรญัตติลําดบัที  

๕  ขอเชิญคะ่ 

นางนนัทิยา  แพนไธสง ขอเสนอ นายสมยั  โนนสงคราม  ส.อบต.เขต ๗   ผู้ รับรอง ๒ คน  ๑. นายกวี  นามโท  

ส.อบต.เขต ๒ ส.อบต. เขต ๘   ๒.นายณรงค์  จรรยา  ส.อบต.เขต ๔ 

นางลดัดา  โสวะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญตัติลําดบัที ๕   อีกหรือไม ่ขอเชิญคะ่ ..ถ้าไม่ม ี ทีประชุม 

ประธานสภา อบต. สภาได้มีมติเห็นชอบ นายสมยั  โนนสงคราม  ส.อบต.เขต ๗   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลําดบัที ๕   

มติทปีระชุม ได้คณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน  ๕ คน ดังนี 

๑.นายณรงค์    จรรยา ส.อบต.เขต ๔                      เป็นคณะกรรมการแปรญตัตลิําดบัที ๑ 

๒.นางจิราพร  ประวนัจะ  ส.อบต.เขต ๙                 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลําดบัที ๒ 

๓.นางนนัทิยา  แพนไธสง ส.อบต.เขต ๒                 เป็นคณะกรรมการแปรญตัติลําดบัที ๓ 

๔.นางลดัดา  บวัภา  ส.อบต.เขต ๑๒                      เป็นคณะกรรมการแปรญตัติลําดบัที ๔ 

๕. นายสมยั  โนนสงคราม  ส.อบต.เขต ๗                เป็นคณะกรรมการแปรญตัติลําดบัที ๕ 

นางลดัดา   โสวะ  ต่อไปขอให้ทีประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลขุนทอง  เสนอวนัที คณะกรรมการแปรญัตติ รับ 

ประธานสภา อบต. หนงัสือคําแปรญตัติ จากสมาชิก และผู้บริหาร วนั เวลา สถานที  อย่างน้อยต้อง ๒๔ ชวัโมง หลงัจากที

ประชมุสภาได้มีมติรับหลกัการแห่งร่างข้อบญัญัติ ในวาระที ๑   เวลา ๑๑.๐๐น.ของวันที ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ 

นายบญุส่ง  ไลนอก ผมขอเสนอวนัทีรับหนงัสือแปรญตัติ  จากสมาชิกและผู้บริหาร ขอ เสนอวนัที หลงัจากทีประชมุสภา 

ส.อบต.เขต ๓ ได้มีมตรัิบหลกัการแห่งร่างข้อบญัญตัิ คือ วนัที ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๓๐น. ถึงวนัที   

๒๓  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น. ทีหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขนุทอง  

นางลดัดา  โสวะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอืนหรือไม ่ ขอเชิญคะ่....ถ้าไม่ม ี

ประธานสภา อบต.  

มติทปีระชุม ทปีระชุมสภา ได้มีมตใิห้คณะกรรมการแปรญัตติรับหนังสือคาํแปรญัตติ หลังจากทีประชุม

สภาได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ คือเวลา  ๐๙.๓๐น. ของวันท ี๒๒  สิงหาคม  พ.ศ. 

๒๕๖๑ ถงึวันท ี๒๓  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐น. ทหีอประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลขุนทอง 



นางลดัดา  โสวะ ขอให้ทีประชมุสภาองค์การบริหารสว่นตําบลขุนทอง  เสนอ วนั เวลา สถานที  ในการประชมุแปร 

ประธานสภา อบต. ญตัติของคณะกรรมการแปรญตัติ  อย่างน้อยต้อง  ๒๔ ชวัโมง หลงัคณะกรรมการแปรญตัติรับหนงัสือ

คําแปรญตัติ  ขอเชิญคะ่ 

นายบญุจนัทร์  ประภาการ   ผมขอเสนอ  วนัที คณะกรรมการแปรญตัติประชมุแปรญัตติ   วนัที  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ส.อบต.เขต ๔ เวลา  ๑๓.๐๐น. ทีหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทอง 

นางลดัดา  โสวะ มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอืนหรือไม.่..ถ้าไม่ม ี

ประธานสภา อบต.  

มติทปีระชุม ทปีระชุมสภามีมติให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมแปรญัตต ิ  วันท ี ๒๔  สิงหาคม   พ.ศ.  

๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๐๐น. ทหีอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทอง 

นางลดัดา   โสวะ ตอ่ไปขอให้ทีประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลขุนทอง  เสนอวนัทีส่งบนัทกึรายงานการประชมุ 

ปรานสภา อบต. ของคณะกรรมการแปรญัตติ ก่อนประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 

๒๕๖๒ ในวาระที ๒ ชนัแปรญตัติ อย่างน้อย ๒๔ ชวัโมง 

นางสพิุศ  แพนไธสง ดิฉนัขอเสนอ วนัที สง่บนัทกึรายงานการประชมุของคณะกรรมการแปรญตัติ  ในวนัที  ๒๖ สิงหาคม   

.อบต. เขต ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐น.  

นางลดัดา  โสวะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอืนหรือไม.่.ถ้าไม่ม ี

ประธานสภา อบต. 

มติทปีระชุม ทปีระชุมสภาได้มีมติเหน็ชอบให้ส่งหนังสือบันทกึรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปร

ญัตติ ในวันท ี ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐น. 

นางลดัดา  โสวะ นดัประชมุครังต่อไป ส่งเป็นหนงัสือนดัประชมุ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลขุนทอง 

ประธานสภา อบต. ในวนัองัคารที  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ ตงัแต่เวลา  ๐๙.๐๐น.  

เวลา ๑๒.๔๐น พกัรับประทานอาหาร 

เวลา ๑๓.๓๐น  

 เมอืทปีระชมุพร้อมแล้วประชมุต่อในระเบียบวาระที ๓.๓  การพิจารณาขออนมุติัจ่ายขาดเงินสะสม 

 ๓.๓ การพจิารณาขออนุมัตจ่ิายขาดเงนิสะสม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ครังท ี๔ 



นางลดัดา  โสวะ การพิจารณาขออนมุตัิใช้จ่ายเงนิสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ครังที ๔   

ประธานสภา อบต.  จํานวน ๑  โครงการ  งบประมาณ  ๑๒๖,๐๐๐ บาท  ในครังนที่านนายก ศกุฤษณพงศ์  ศิริศกัดิ นายก

องค์การบริหารสว่นตําบลขนุทอง  ได้ยืนญัตติเพือขออนุมตัิจ่ายขาดเงนิสะสมครังที ๔  ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอเชิญ  ท่านศุกฤษณพงศ์   ศิริศกัด ิ นายกองค์การบริหารสว่นตําบล

ขุนทอง ได้ชีแจงรายละเอียดเหตผุลและความจําเป็น ในการขออนุมตัิจ่ายขาดเงินสะสม ครังนี ขอเชิญ

ค่ะ 

นายสมหมาย  สียางนอก เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารสว่นตําบลขนุทอง  ผมได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหาร 

เลขานกุารนายก อบต. ส่วนตําบลขุนทอง  ขอเสนอญัตติตอ่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขนุทอง  เพือขออนุมตัิจ่าย

ขาดเงินสะสมครังที ๔ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงนิ การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวน

ท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิมเติม(ฉบบัที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิมเติม(ฉบบัที ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๘  ข้อ ๘๙    และข้อ ๙๐  โดยขอใช้จ่ายเงินสะสมครังนี จํานวน  ๑ โครงการ  เป็นเงินทงัสนิ  

๑๒๖,๐๐๐ บาท ดงันี  

 ๑.โครงการกอ่สร้างรางระบายนํา คสล.บ้านโคกกลาง หมู่ที ๘ (สายศาลาประชาคม-วดัเก่า)  

รายละเอียดโครงการ   ทําการติดตงัรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหลก็โค้งสําเร็จรูป ขนาดปากกว้าง

๐.๔๐เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร พร้อมยาแนว และติดตงัฝา พร้อมติดตงัป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ 

จํานวน ๑ ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด)  งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐ บาท  (ตาม

แผนพฒันาสีปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) (เพิมเติม/เปลียนแปลง)ครังท ี๑ ยทุธศาสตร์ที ๑ แนวทางการ

พฒันาอตุสาหกรรมและการโยธา  หน้า ๑๗)   เหตผุลความจําเป็น       เนืองจากบ้านโคกกลาง หมูที่ 

๘  ประสบปัญหาความเดือดร้อนเกียวกบันําเสียส่งกลินเหมน็รบกวนชาวบ้านและผู้สญัจรไปมา 

เนืองจากนําทิงทีชาวบ้านระบายนําออกมาจากครัวเรือนไหลออกมาทว่มขงัตามข้างทางไม่มทีาง

ระบายออกมาทว่มขงัตามข้างทางไม่มีทางระบายออกทําให้นําขงัสง่กลินเหม็นและปัจจบุนัหมูบ้่าน

โคกกลางเป็นแหล่งท่องเทียวและเป็นแหล่งศกึษาดงูานผู้คนจากต่างจงัหวดัต่างๆ เข้ามาเป็นจํานวน

มาก   ขอโปรดให้ประธานสภานําเสนอต่อทีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขนุทอง เพือ

พิจารณาต่อไป 

นางลดัดา   โสวะ ท่านสมหมาย  สียางนอก  เลขานุการนายก อบต.ขุนทอง  ได้ชีแจงรายละเอียดเหตผุลความจําเป็น  

ประธานสภา อบต. โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครงันี ๔ โครงการกอ่สร้างรางระบายนํา 

คสล.บ้านโคกกลาง หมู่ท ี๘ ไป แล้วนนั  มีสมาชิกท่านใดมข้ีอสงสยัจะอภิปราย สอบถามขอเชิญค่ะ 

เพือเป็นประโยชน์ในการพิจารณา      ขอเชิญคะ่ ... ถ้าไม่มขีอมตทิีประชมุ 



มติทปีระชุม   เหน็ชอบ ๑๙ เสียง 

   ไม่เหน็ชอบ - เสียง 

   ลา  ๑ เสียง 

   งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงส์พรม 

 ทีประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทอง  ได้มีมติอนมุตัจิ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ครังที ๔ โครงการกอ่สร้างรางระบายนํา คสล. บ้านโคกกลาง หมู่ที ๘ งบประมาณ 

๑๒๖,๐๐๐ บาท 

 ๓.๔ ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นางลดัดา  โสวะ ท่านศกุฤษณพงศ์  ศิริศกัดิ  นายกองค์การบริหารสว่นตาํบลขนุทอง ได้ยืนญัตติโอนงบประมาณ 

ประธานสภา อบต. รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอเชิญท่านศกุฤษณพงศ์  ศิริศกัดิ นายกองค์การบริหาร

สว่นตําบลขนุทอง ได้ชีแจงรายละเอยีดให้ทีประชุมสภาได้รับทราบรายละเอียด ขอเชิญคะ่ 

นายสมหมาย  สียางนอก ผมได้รับมอบหมายจากท่านศกุฤษณพงศ์  ศิริศกัดิ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทอง ได้ชีแจง 

เลขานกุารนายก อบต. รายละเอียดให้ทีประชุมสภาได้รับทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ ดงันี สํานกัปลดั ๑.๑ โอนเพิมเป็นรายการใหม ่

จํานวน ๑๙๘,๐๐๐ บาท ๑)ซุ้มเฉลิมพระเกียรต ิรายละเอยีดตามเอกสารครับ ขอให้ทา่นสมาชิกดู

เอกสารประกอบด้วยครับ โอนลด ๑๙๘,๐๐๐ บาท เหตผุลความจําเป็น เนืองจาก องค์การบริหารส่วน

ตําบลขนุทองมีความจําเป็นต้องจดัซือซุ้มเฉลิมพระเกียรต ิร.๑๐ เพือแสดงความจงรักภกัดี และไมไ่ด้

ตงังบประมาณไว้จึงขออนมุติัโอนเงินงบประมาณ เพือมาตงัจ่ายเป็นรายการใหม ่

นางลดัดา  โสวะ ท่านนายสมหมาย  สยีางนอก เลขานุการนายก อบต.ได้ชีแจงรายละเอยีดให้ทีประชุมได้รับทราบ 

ประธานสภา อบต. ในการโอนบงประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โอนเพิมเป็นรายการใหม ่โครงการ

ซือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่ เพือเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

ขอเชิญคะ่ ถ้าไมม่ี ขอมติทีประชมุ 

มติทปีระชุม   เหน็ชอบ ๑๙ เสียง 

   ไม่เหน็ชอบ - เสียง 

   ลา  ๑ เสียง 

   งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงส์พรม 



 ทีประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทอง  ได้มีมติอนมุตัโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โครงการซือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐  งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท 

 ๑.๒โอนเพมิเป็นรายการใหม่ จํานวน ๑๒๙,๐๐๐บาท  

นางลดัดา  โสวะ โอนเพิมเป็นรายการใหม ่จํานวน ๑๒๙,๐๐๐ บาท ขอเชิญท่านสมหมาย  สียางนอก ได้ชีแจง 

ประธานสภา อบต  .รายละเอียดให้ทีประชมุได้รับทราบขอเชิญคะ่ 

นายสมหมาย  สียางนอก โอนเพิมเป็นรายการใหม ่จํานวน ๑๒๙,๐๐๐ บาท ครุภณัฑ์สาํนกังาน  จาํนวน ๒ รายการ ๑).โต๊ะ 

เลขานกุารนายก อบต. ทํางาน ระดบั ๓-๖ จํานวน ๑ ตวั ๆละ๗,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๙๐๐ บาท รายละเอียด ตามเอกสาร 

ขอให้สมาชิกดเูอกสารไปพร้อมกนัด้วยครับ ๒)เก้าอตีาข่าย จํานวน ๑ ตวั ๆละ ๒,๙๐๐ บาท เป็นเงิน 

๒,๙๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสาร ครับ ๓)เครืองปรับอากาศ แบบแยกสว่น ชนิดติดผนงั(มรีะบบ

ฟอกอากาศ) รายละเอียดตามเอกสาร จํานวน ๑ เครือง ๆละ ๒๑,๐๐๐ บาท  ๔)ตู้เก็บเอกสารบาน

เลือน จํานวน ๔ ตู้  ๆละ ๖,๕๐๐ บาท เป็นเงนิ ๒๖,๐๐๐ บาท รายละเอียด ตามเอกสารครับ  ๕)ตู้

เหลก็ แบบ ๒ บาน  จาํนวน ๑ ตู้ๆละ ๕,๕๐๐ บาท เป็นเงนิ ๕,๕๐๐ บาท ๖)ตู้เอกสารเหลก็บนกระจก-

ลา่งทบึ จํานวน ๒ ตู้ๆละ ๗,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๘๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารครับ  ๑.๒

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  ๑)เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท ี๑ 

จํานวน ๑ เครือง ๆละ ๗,๙๐๐ บาท เป็นเงนิ ๗,๙๐๐ บาท   ๒)เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน

ประมวลผล จํานวน ๒ เครืองๆละ ๒๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสาร

ครับ  โอนลด ๑๒๙,๐๐๐ บาท เหตผุลความจําเป็น เนืองจาก สํานกัปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล

ขุนทอง มีความจําเป็นต้องจดัซือครุภณัฑ์จํานวนหลายรายการเพือใช้ในสํานกังาน และไมไ่ด้ตงั

งบประมาณไว้ครับ ขอให้ประธานสภาโปรดเสนอตอ่ทีประชมุสภาด้วยครับ 

นางลดัดา  โสวะ ท่านสมหมาย  สียางนอก เลขานกุารนายก อบต. ได้ชีแจงรายละเอยีดให้ทีประชมุสภาได้รับทราบ 

ประธานสภา อบต. แล้วนนั มสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะเพือเป็นประโยชน์ในการขออนมุตัิโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โอนเพิมเป็นรายการใหม ่จํานวน งบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐ 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่   ถ้าไม่ม ีขอมติทีประชมุ ในการโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครุภณัฑ์สํานกังาน งบประมาณ จํานวน ๑๒๙,๐๐๐ บาท 

มติทปีระชุม   เหน็ชอบ ๑๙ เสียง 

   ไม่เหน็ชอบ - เสียง 

   ลา  ๑ เสียง 

   งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงส์พรม 



 ทีประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทอง  ได้มีมติอนมุตัโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โอนเพิมเป็นรายการใหม ่ งบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐ บาท 

 ๒.กองคลัง 

นายสมหมาย  สียางนอก ขออนุมติัโอนและแก้ไขเปลยีนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เลขานกุารนายก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๙ ดงันี    โอนเพิมและการแก้ไขเปลียนแปลงคาํชีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๑.๑ ครุภัณฑ์สํานกังาน จํานวน ๒ รายการ  รายการท ี๑.ข้อความเดิม  ๑.

โต๊ะทํางานระดบั ๓-๖  จํานวน ๑ ตวัๆ ละ ๗,๙๐๐บาท ข้อความใหม ่๑.เป็นรายการใหม่ โต๊ะทํางาน

ระดบั ๓-๖  จํานวน ๓ ตวัๆ ละ ๗,๙๐๐บาทเป็นเงิน ๒๓,๗๐๐ บาทรายละเอียดตามเอกสารครับ  

รายการท ี๒ข้อความเดิม  ๑.เก้าอีตาข่าย จํานวน ๑ ตวั ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ข้อความใหม ่ ๑.เก้าอตีา

ข่าย จํานวน ๔ ตวั ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารครับ โอนเพิม 

๒ รายการ รวมเป็นเงินทีขอโอนเพิม ๒๔,๘๐๐ บาท เหตผุลความจําเป็น เนืองจาก กองคลงัมพีนกังาน

เจ้าหน้าทีเจ้ามาเพิมเติมหลายอตัราทําให้มีความจําเป็นต้องจดัซือครุภณัฑ์เพิมเติมจากทีได้ตงัไว้ใน

ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขออนุมตัิโอนเพิมและ

เปลยีนแปลงคาํชีแจงครังน ีขอให้ประธานสภา เสนอต่อทีประชมุสภาด้วยครับ 

นางลดัดา  โสวะ ขอขอบคณุท่านสมหมาย  สียางนอก เลขานกุารนายกองค์การบริหารสว่นตําบลขุนทอง  ทีได้ชีแจง 

ประธานสภา อบต. รายละเอียดให้ทีประชุมสภาได้รับทราบมสีมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ เพือเป็นประโยชน์ใน

การพิจารณาลงมติ ขอเชิญคะ่  ถ้าไมมี่ขอมติทีประชมุ 

มติทปีระชุม   เหน็ชอบ ๑๙ เสียง 

   ไม่เหน็ชอบ - เสียง 

   ลา  ๑ เสยีง 

   งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงส์พรม 

 ทีประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทอง  ได้มีมติอนมุตัโิอนและแก้ไขเปลียนแปลงคําชแีจง

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โอนเพิมครังนี  งบประมาณ ๒๔,๘๐๐ บาท 

 ๒.๒ โอนเพมิเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ จาํนวน ๒ รายการ  

นายสมหมาย  สียางนอก ค่าครุภณัฑ์ จํานวน ๒ รายการ  ๑)โต๊ะทํางาน จํานวน ๑ ตวั ๒,๙๐๐ บาท เป็นเงนิ ๒,๙๐๐บาท ๒) 



เลขานกุารนายก อบต. เก้าอทํีางาน แบบพนกัพิงสงู จํานวน ๑ ตวั ๆละ ๕,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,.๙๐๐ บาท รายละเอยีดตาม

เอกสารครับ  ๑.๒ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ๑)เครืองพิมพ์เลเซอร์ จํานวน ๑ เครือง ๆละ ๗,๙๐๐ บาท เป็น

เงิน ๗,๙๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๖,๗๐๐ บาท โอนลดจากเงินเดือนพนกังานดรูายละเอียดตามเอกสาร 

เหตผุลความจําเป็น เนืองจาก กองคลงัมพีนกังานเจ้าหน้าทีมาเพิมเติมหลายอตัรา ทําให้มคีวาม

จําเป็นต้องจดัซือครุภณัฑ์เพิม และไมไ่ด้ตงัไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ขอให้ท่าน

ประธานเสนอตอ่ทีประชมุสภาตอ่ไปครับ 

นางลดัดา  โสวะ ขอขอบคณุท่านสมหมาย  สียางนอก เลขานกุารนายก อบต.ขุนทอง ทีได้ชีแจงรายละเอียดในการขอ 

ประธานสภา อบต. อนมุตัิโอนเงนิในสว่นกองคลงั จํานวน ๒ รายการ เป็นเงินทงัสิน ๑๖,๗๐๐ บาท มสีมาชิกทา่นใดจะ

อภิปรายของเชิญคะ่ เพือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาลงมติ ขอเชิญคะ่  ถ้าไม่ม ีขอมติทีประชมุ 

มติทปีระชุม   เหน็ชอบ ๑๙ เสียง 

   ไม่เหน็ชอบ - เสียง 

   ลา  ๑ เสียง 

   งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงส์พรม 

 ทีประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทอง  ได้มีมติอนมุตัโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โอนเพิมกองคลงัครังนี  งบประมาณ ๑๖,๗๐๐ บาท 

 ๓.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 ๓.๑โอนเป็นเพมิเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ 

นายสมหมาย  สียางนอก โอนเพิมเป็นรายการใหม ่หมวดค่าครุภณัฑ์  ๑.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑)ชนิดพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 

เลขานกุารนายก อบต. ขาวดําชนิดNetwork จํานวน ๑ เครือง ๆ ละ ๗,๙๐๐ บาท เป็นเงนิ ๗,๙๐๐ บาท รายละเอียดตาม

เอกสารครับ  ๒)เครืองพิมพ์ Mulfuncion ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี  จํานวน ๑ เครือง ๆ ละ 

๑๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสาร ครับ ๓)เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  จํานวน ๑ เครือง ๆละ 

๑๖,๐๐๐ บาท เป็นเงนิ ๑๖,๐๐๐ บาท รายละเอยีดตามเอกสาร  ๑.๒.ครุภณัฑ์สํานกังาน  ๑)ตู้เหล็ก 

แบบ ๒ บาน จํานวน ๑ ตู้ๆละ ๕,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๕๐๐ บาท  รายละเอียดตามเอกสาร  ๒)ตู้เกบ็

เอกสารบานเลือน จํานวน ๑ ตู้  ๆละ ๖,๕๐๐ บาท รายละเอยีดตามเอกสาร รวมเป็นเงินทงัสิน 

๕๒,๙๐๐ บาท โอนลดเงินเดือนพนกังาน ๕๒,๙๐๐ บาท  ๓.๒ แผนงานการศกึษา หมวดค่าครุภณัฑ์  

จํานวน ๒ รายการ ให้แก่ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ ๒.๑ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ๑)เครืองพิมพ์ LED สี  

จํานวน ๒ เครืองๆละ ๑๗,๐๐๐ บาท เป็นเงนิ ๓๔,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสาร ครับ  ๒)เครือง

คอมพิวเตอร์ จํานวน ๒ เครือง ๆละ ๑๖,๐๐๐ บาทเป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสาร



ครับ ๒.๒ครุภณัฑ์สํานกังาน ๑)ตู้เหลก็ แบบ ๒ บาน จํานวน ๒ ตู้ๆละ ๕,๕๐๐ บาทเป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ 

บาท รายละเอียดตามเอกสาร ครับ ๒)ตู้ เก็บเอกสารบานเลอืน จํานวน ๒ ตู้ๆละ ๖,๕๐๐ บาท เป็นเงิน 

๑๓,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสาร รวมโอนเพิมครังนี ๙๐,๐๐๐ บาท โอนลดคา่ตอบแทน

พนกังานจ้าง ๙๐,๐๐๐ บาท เหตผุลความจําเป็น เนืองจาก กองการศกึษามีความจําเป็นต้องจดัซือ

ครุภณัฑ์หลายรายการ เพือใช้สํานกังานและศนูย์พฒันาเดก็เลก็ทงั ๒ แห่ง และไมไ่ด้ตงังบประมาณไว้

ครับ ขอให้ประธานสภาโปรดเสนอต่อทีประชุมสภาด้วยครับ 

นางลดัดา  โสวะ ท่านสมหมาย  สียางนอก  เลขานกุารนายก อบต. ขุนทอง ได้ชีแจงรายละเอียดให้ทีประชมุได้รับทราบ 

ประธานสภา อบต. แผนงานการศกึษา งานระดบัก่อนวยัเรียนประถมศกึษา หมวดครุภณัฑ์ จํานวน ๒ รายการ รวมโอน

ครังน ี๙๐,๐๐๐ บาท  มสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่ เพือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาลงมติ 

ขอเชิญคะ่  ถ้าไม่ม ีขอมติทีประชมุ 

มติทปีระชุม   เหน็ชอบ ๑๙ เสียง 

   ไม่เหน็ชอบ - เสียง 

   ลา  ๑ เสียง 

   งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงส์พรม 

 ทีประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทอง  ได้มีมติอนมุตัโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โอนเพิมกองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ครังนี  งบประมาณ 

๙๐,๐๐๐ บาท 

 ๔.กองช่าง  

นายสมหมาย สียางนอก  ๔.๑โอนเพิมเป็นรายการใหม ่จํานวน ๗๖,๔๐๐ บาท แผนงานเคหะและชมุชน หมวดครุภณัฑ์ จาํนวน  

เลขานกุารสภา อบต.  ๒ รายการ ดงันี  ๑.๑ ครุภัณฑ์สํานกังาน ๑)เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั ชนิดติด

ผนงั (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน ๒ เครือง ๆละ ๒๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท รายละเอียด

ตามเอกสาร  ๒.ตู้ เหล็ก แบบ ๒ บาน จํานวน ๑ ตู้ๆละ ๕,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๕๐๐ บาท  ๑.๒ 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  ๑.เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดํา จํานวน ๑ เครืองๆละ ๗,๙๐๐ 

บาท เป็นเงิน ๗,๙๐๐ บาท ๒.เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  จํานวน ๑ เครือง ๆ ละ ๒๑,๐๐๐ บาท รวม

เป็นเงิน ๗๖,๔๐๐ รายละเอียดตามเอกสาร ขอได้โปรดให้ประธานสภา นําเสนอตอ่ทีประชุมสภาด้วย

ครับ  

นางลดัดา  โสวะ ท่านสมหมาย  สียางนอก เลขานกุารนายก อบต.ขุนทอง ได้ชีแจงรายละเอียดให้ทีประชมุได้รับทราบ 



ประธานสภา อบต. โอนเพิมเป็นรายการใหมข่องกองช่าง จํานวน ๒ รายการ รวมเป็นเงิน ๗๖,๔๐๐บาท มีสมาชิกทา่นใด

จะอภิปรายขอเชิญค่ะ เพือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาลงมติ ขอเชิญคะ่  ถ้าไม่มีขอมติทีประชมุ 

มติทปีระชุม   เหน็ชอบ ๑๙ เสียง 

   ไม่เหน็ชอบ - เสียง 

   ลา  ๑ เสียง 

   งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงส์พรม 

 ทีประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทอง  ได้มีมติอนมุตัโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โอนเพิมกองช่าง ครังนี  งบประมาณ ๗๖,๔๐๐บาท 

๓.๕ ขออนุมัตแิก้ไขเปลียนแปลงการขอใช้จ่ายเงินสะสม  ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

นางลดัดา  โสวะ ท่านศกุฤษณพงศ์ ศิริศกัดิ  นายกองค์การบริหารสว่นตําบลขุนทอง ได้ยืนญัตติเพือขออนุมตัิแก้ไข 

ประธานสภา อบต. เปลยีนแปลงการขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอเชิญท่านศกุฤษณพงศ์     

ศิริศกัดิ  นายกองค์การบริหารสว่นตําบลขุนทอง ได้ชีแจงรายละเอยีดพร้อมเหตผุลความจําเป็นให้ที

ประชมุได้รับทราบขอเชิญคะ่ 

นายสมหมาย  สียางนอก ผมได้รับมอบหมายจากท่านศกุฤษณพงศ์ ศิริศกัดิ  นายกองค์การบริหารสว่นตําบลขนุทอง ให้ชีแจง 

เลขานกุารนายก อบต. รายละเอียดเหตผุลความจําเป็นในการขออนมุตัแิก้ไขเปลียนแปลงการขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข

เพิมเติม(ฉบบัที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิมเติม(ฉบบัที ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามทีสภาองค์การบริหาร

สว่นตําบลขนุทอง ได้มีมตใินคราวสมยัประชุมสภาสมยัสามญั สมยัที ๔ ประจําปี .ศ. ๒๕๖๐ ครังที ๑ 

เมอืวนัที ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ อนมุติัให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครังที ๒  

จํานวน ๑ โครงการ เป็นเงนิ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ไปแล้วนนั จงึขอแก้ไขเปลียนแปลงคาํชีแจงทีขอใช้

จ่ายเงินสะสมดงักล่าว จํานวน ๑ รายการ ดงันี   ๑.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลกุบ้านเกลด็ลิน 

หมูที่ ๑๑ (ถนนหลวง ๒๒๔๖ นานายพรม-นานายพนัธ์)  รายละเอยีดโครงการ ปรับปรุงถนนดินโดยลง

หินคลกุผิวจราจร(สายถนนหลวง ๒๒๔๖ นานายพรม-นานายพนัธ์)  รายละเอียดโครงการ ปรับปรุง

ถนนดินโดยทําการลงหินคลกุขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  หนาเฉลีย ๐.๑๐

เมตร หรือมปีริมาณหินคลกุไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลกูบาศก์เมตร ปรับเกลียเกลียเรียบและบดทบัแนน่

พร้อมติดตงัป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการจํานวน ๑ ป้าย (รายละเอยีดตามแบบ อบต.ขนุทองกําหนด)

ตงังบประมาณไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแผนพฒันาท้องถิน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยทุธศาสตร์ที 



๑ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา หน้า ๑๙๐)  แก้ไขเป็น โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน

คลกุบ้านเกล็ดลิน หมูท่ี ๑๑ (ถนนหลวง ๒๒๔๖ นานายพรม-นานายพันธ์)  รายละเอียดโครงการ 

ปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลกุผิวจราจร(สายถนนหลวง ๒๒๔๖ นานายพรม-นานายพนัธ์)  

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงถนนดินโดยทําการลงหินคลกุขนาดผิวจราจรกว้าง  ๓.๐๐ เมตร ยาว 

ปรับเกลยีเรียบและบดทบัแน่นพร้อมติดตงัป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการจํานวน ๑ ป้าย (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.ขุนทองกําหนด)ตงังบประมาณไว้ ๒๖๕,๐๐๐ บาท (ตามแผนพฒันาท้องถิน ๔ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยทุธศาสตร์ที ๑ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา หน้า ๑๙๐ เหตผุล

ความจําเป็น เนืองจากชาวบ้านเกลด็ลินเห็นว่าถนนเส้นนีใช้ในการขนย้ายสินค้าทางการเกษตรซงึ

ต้องการความหนาของถนนมากขึนเพือความแข็งแรงและรองรับนําหนกัมาก จึงขอเปลยีนแปลงคํา

ชีแจงทีขอใช้เงินสะสมดงักล่าวเพือแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้ประธานสภา

ได้โปรดเสนอต่อทีประชมุสภาด้วยครับ 

นางลดัดา  โสวะ ขอขอบคณุท่านสมหมาย  สียางนอก เลขานกุารนายก อบต ทีได้ชีแจงรายละเอียดพร้อมเหตผุลความ 

ปรานสภา อบต. จําเป็นในการขออนุมตัิแก้ไขเปลยีนแปลงคําชีแจงในการขอใช้จา่ยเงนิสะสม ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลกุบ้านเกล็ดลิน หมูท่ี ๑๑ งบประมาณ ๒๖๕,๐๐๐ 

บาท มสีมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ เพือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาลงมติ ขอเชิญคะ่  ถ้าไม่

มี ขอมติทีประชมุ 

มติทปีระชุม   เหน็ชอบ ๑๙ เสียง 

   ไม่เหน็ชอบ - เสียง 

   ลา  ๑ เสียง 

   งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงส์พรม 

 ทีประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทอง  ได้มีมติอนมุตัแิก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจงในการขอใช้

จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลกุบ้านเกล็ดลิน 

หมูที่ ๑๑ งบประมาณ ๒๖๕,๐๐๐ บาท  

ระเบียบวาระที ๔  เรือง   อืนๆ 

นางลดัดา  โสวะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยข้อบงัคบัการประชุมสภาท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ทีแก้ไขเพิมเติม 

ประธานสภา อบต. (ฉบบัที ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๙.ว่าการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตงิบประมาณ จะกระทําได้เฉพาะการขอ

ลดรายจ่าย หรือขอลดจํานวนทีขออนญุาตจ่าย และจะต้องมีจํานวนสมาชิกสภาท้องถิน รับรอง

เช่นเดียวกนักบัการเสนอญัตต ิ คําแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนงัสือ ต่อประธานคณะกรรมการ



แปรญัตติ ภายในระยะเวลาทีสภาท้องถินกําหนด ข้อ๖๐ห้ามไมใ่ห้แปรญตัติรายจ่ายขึนใหม ่ หรือ

เพิมเติมรายจ่าย หรือเปลียนแปลงความประสงค์ของจํานวนทีขออนุญาตจ่าย เว้นแตจ่ะได้รับคํา

รับรองจากผู้บริหารท้องถินหรือคําแปรญัตตินนั ผู้บริหารท้องถินเป็นผู้แปรญตัติ ค่ะ ขอให้สมาชิกหรือ

ผู้บริหารท้องถินเสนอคําแปรญัตติกบัคณะกรรมการแปรญตัติในวนัที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 

๐๙.๓๐น. ทีหอประชุมองค์การบริหารสว่นตําบลขุนทอง 

นายอดเิรก  โคตรปัดทุม ขอเชิญร่วมเปิดประชมุเชิงปฎิบตัิการ กระบวนการวิจยัชุมชนด้วยวิธีวิจยัเชิงชาตพินัธ์วรรณนา 

นกัพัฒนาชมุชน อบต. แบบเร่งดว่นครังท ี ๒ เพือจดัทําข้อมลูและนําไปใช้พฒันาชมุชนท้องถิน ในวนัที ๒๘ สิงหาคม -๑

สิงหาคม ๒๕๖๑ และขอความร่วมมือผู้ นําชมุชนทกุหมู่บ้านจดัสถานทีในหมูบ้่านของทา่นให้นกัวิจยั

ชมุชนเข้าไปศกึษาและวิจยัชมุชนในหมูบ้่านของท่านและขอให้เตรียมผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย สมาชิกอบต. 

อสม.ปราชชาวบ้านเข้าร่วมประชมุให้ข้อมลูกบันกัวิจยัด้วยครับ 

นายบุญจนัทร์ ประภาการ ผมขอสอบถามผู้บริหารท้องถินองค์การบริหารสว่นตําบลขนุทอง ครับ โครงการทีได้อนมุตัไิปแล้ว 

ส.อบต.เขต ๔ ทงัในข้อบญัญตัิและทีได้จ่ายขาดเงินสะสมนนั โครงการทยีงัไมไ่ด้ดาํเนินการเมือไหร่จะดําเนินการให้

ครับ ขอฝากท่านประธานสภาแจ้งให้ผู้บริหารท้องถินทราบด้วยครับ  

นางลดัดา  โสวะ ค่ะ ดิฉันจะได้นําเรียนท่านนายก อบต.ขุนทองให้นะคะ่โครงการอนุมติัไปแล้ว โครงการในข้อบัญญัติ 

ประธานสภา อบต. และโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทียังไมไ่ด้ดําเนินการค่ะ มสีมาชิกทา่นใดจะอภิปรายอีกขอเชิญคะ่ ถ้า

ไมมี่ นดัประชมุครังต่อไปจะส่งเป็นหนงัสือ ในวนัที ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ค่ะ  

ปิดประชมุ เวลา ๑๕.๒๐น. 

  

..................................................ผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 

      (นายเชิดพงษ์             ปลงักลาง) 

            เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขนุทอง 

     ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

              (นายบุญส่ง      ไลนอก) 

            สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลขนุทองเขต ๓  

     ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

    (นายบญุจนัทร์        ประภาการ) 



         สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลขนุทองเขต ๔ 

..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชมุ

 (นายชยัรัตน์             พาบุดดา) 

         สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลขนุทองเขต ๙ 

..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชมุ

 (นายถวิล               อดุมไชย) 

             สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทองเขต ๑๐ 

..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

(นางสพุิศ      แพนไธสง)  

           สมาชิกองค์การบริหารสว่นตําบลขนุทองเขต ๑๒ 

..................................................ผู้ตรวจทานรายงานการประชมุ

 (นางลดัดา     โสวะ) 

         ประธานสภาองค์การบริหารสว่นตําบลขุนทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขนุทอง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ 
วันอังคารที่ ๒๕  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง 
ผูเขาประชุม 

ลําดับที ่                  ชื่อ-สกุล             ตาํแหนง               ลายมือชื่อ      หมายเหตุ 
๑ นางลัดดา              โสวะ ประธานสภา อบต. ลัดดา             โสวะ  
๒ นายบรรจง            หงษพรม รองประธานสภา อบต. บรรจง           หงษพรม               
๓ นายเชิดพงษ          ปลั่งกลาง เลขาสภา อบต. เชิดพงษ         ปลั่งกลาง  
๔ นายแกว               ภาวะกา ส.อบต.เขต ๑  แกว             ภาวะกา                
๕ นายเสถียร             วิถีเทพ ส.อบต.เขต ๒ เสถียร            วิถีเทพ  
๖ นางนันทิยา            แพนไธสง ส.อบต.เขต ๒ นันทิยา           แพนไธสง  
๗ นายประมวล          พิมวลนอก ส.อบต.เขต ๓ ขาด  
๘ นายบุญสง             ไลนอก ส.อบต.เขต ๓ บุญสง             ไลนอก  
๙ นาบบุญจันทร        ประภาการ ส.อบต.เขต ๔ บุญจันทร         ประภาการ  

๑๐ นายณรงค             จรรยา ส.อบต.เขต ๔ ณรงค             จรรยา  
๑๑ นายถนอม             ยิ้มจอหอ ส.อบต.เขต ๕ ถนอม             ยิ้มจอหอ                
๑๒ นายวชิาญ             พรมสุภาพ ส.อบต.เขต ๕ วิชาญ             พรมสุภาพ  
๑๓ นางสาวชญานุช     ทรัพยสมบัติ ส.อบต.เขต ๖ ชญานุช           ทรพัยสมบัติ  
๑๔ นายสมัย              โนนสงคราม ส.อบต.เขต ๗ สมัย               โนนสงคราม  
๑๕ นายดาวเรือง         ทันมา ส.อบต.เขต ๗ ดาวเรือง          ทันมา  
๑๖ นายกวี                นามโท ส.อบต.เขต ๘  กวี                 นามโท  
๑๗ นายสายเย็น          นามวงษา ส.อบต.เขต ๘ สายเย็น           นามวงษา  
๑๘ นางจีระพร            ประวันจะ ส.อบต.เขต ๙ จีระพร            ประวันจะ  
๑๙ นายชัยรัตน           พาบุดดา ส.อบต.เขต ๙ ชัยรัตน            พาบุดดา  
๒๐ นายถวิล               อุดมชัย ส.อบต.เขต ๑๐ ถวิล                อุดมชัย  
๒๑ นายณัฐพงศ           คําบุญยอ ส.อบต.เขต ๑๑ ณฐัพงศ            คาํบุญยอ            
๒๒ นางสุพิศ               แพนไธสง ส.อบต.เขต ๑๒ สุพิศ                แพนไธสง  
๒๓ นางลัดดา             บัวภา ส.อบต.เขต ๑๒ ลัดดา               บัวภา  

ผูเขารวมประชุม 
ลําดับที ่               ชื่อ-สกุล              ตําแหนง              ลายมือชื่อ      หมายเหตุ 

๑ นายศุกฤษณพงศ     ศิรศิกัดิ์ นายก อบต. ศุกฤษณพงค     ศิริศักดิ์  
๒ นางสาวกัลยาณี      คาํธาน ี รองนายก อบต. กัลยาณี           คาํธาน ี  
๓ นายสุบัน              คําหลง รองนายก อบต. สุบัน              คําหลง  
๔ นายสมหมาย         สียางนอก เลขานุการนายก อบต. สมหมาย         สียางนอก  
5 นาวสาวพรทิพย     จันทะดวง นักวิเคราะหฯ พรทิพย           จันทะดวง  

เปดประชุมเวลา 13.๐๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพรอมแลว นางลดัดา  โสวะ ประธานสภาองคการบริหารสวนตาํบล
ขุนทอง กลาวเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ 
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ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
   -ไมมี- 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตาํบลขุนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๘  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม   -รับรอง- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง เสนอเพื่อพจิารณา 
๓.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 

นางลัดดา   โสวะ  ทานศุกฤษณพงศ  ศิรศิักดิ์ นายกองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดย่ืนญัตติเพื่อ 
ประธานสภา อบต. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๕๑ หลายรายการดวยกัน ขอเชิญทานนายกไดชี้แจงรายละเอียดพรอมเหตุผล
ความจําเปนในการขอโอนงบประมาณครั้งนี้ขอเชิญคะ 

นายสมหมาย  สียางนอก ผมไดรบัมอบหมายจากทานนายก ใหชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติโอน 
เลขานุการนายก อบต. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๕๑   
๑.กองชาง    
โอนเพิ่มเปนรายการใหม  จํานวน ๙๗,๘๐๐ บาท  ๑.แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ จํานวน ๑
รายการ ดังนี้  ๑.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  ๑)ชุดเครื่องเสียง จํานวน ๑ ชุด 
ราคา ๙๗,๘๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสาร ขอใหที่ประชุมดูเอกสาร
ประกอบดวยครับ  โอนลด จํานวน ๙๗,๘๐๐ บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ สํานักงาน จํานวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.๑
ซุมเฉลิมพระเกียรติ ตั้งไว ๑๙๘,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๙๙,๐๐๐ บาท ขอ
โอนลดครั้งนี้ ๙๙,๐๐๐ บาท  
โอนเพิ่มเปนรายการใหม จํานวน ๑๖,๐๐๐ บาท  ๒.แผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน งบลงทนุ หมวดครุภัณฑ จํานวน ๑ รายการดังนี้ 
๑.ประเภทครภุัณฑกอสราง  ๑)เคร่ืองสกัดคอนกรีต เพื่อจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต 
(สกัดไฟฟา) ๑๕๑๐ วัตต จาํนวน ๑ เคร่ือง  ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท รายละเอียดตาม
เอกสารครับ  โอนลด จํานวน ๑๖,๐๐๐ บาท ๑)แผนงานการเกษตร งานสงเสริม
การเกษตร งบดําเนินงาน หมวดคาวัสด ุประเภทวัสดุการเกษตร จาํนวน ๑ รายการ 
ดังน้ี ๑.๑วัสดุการเกษตร ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๒๐,๐๐๐ บาท ขอ
โอนลดครั้งนี้  ๑๖,๐๐๐ บาท  
เหตุผลความจําเปน เนื่องจาก กองชางองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง  มีความ
จําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑ จํานวนหลายรายการเพื่อใชในสาํนักงาน และไมไดต้ัง
งบประมาณไว อีกทั้งใกลสิ้นปงบประมาณแลว และมีเงินเหลือจายจึงขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณ เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑตางๆ ที่จําเปน
และเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง    

/2.โอนเพิ่ม... 
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โอนเพิ่มเปนรายการใหม จํานวน ๖๓,๐๐๐ บาท 3.แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน ๑ รายการ ดงันี้ โครงการกอสราง
รางระบายน้ํา คสล. บานขุนทอง (บานนายธงชัย-บาน อ.เพ็ญจันทร)ตอจากอัน
เดิม รายละเอียดโครงการ ทําการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนาบานซุงตอจาก
รางระบายน้ําเดิม)ขนาด เสนผาศูนยกลาง ๐.๐๔๐ เมตร จาํนวน ๒๗ ทอน พรอม
ติดตั้งบอพักน้ําสําเร็จรูป จํานวน ๒ บอ ตั้งงบประมาณไว ๖๓,๐๐๐ บาท โอนลด 
จํานวน ๖๓,๐๐๐ บาท  ๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน ๔ รายการ 
ดังน้ี   ๑.๑ โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองหวาเอน หมูท่ี ๑๐ ตั้งไว 
๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๑๑,๕๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๑๑,๕๐๐ บาท  
๑.๒ โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองโดน หมูที่ ๗ ตั้งไว ๑๙๒,๐๐๐ บาท 
คงเหลือกอนโอน ๖,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งน้ี ๖,๐๐๐ บาท ๑.๓ โครงการ
กอสรางถนน คสล. รอบบานโสกงูเหลือม หมูที่ ๔ ต้ังไว ๔๙๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ
กอนโอน ๑๕,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๑๕,๐๐๐ บาท ๑.๔โครงการกอสรางราง
ระบายน้าํแบบมีฝาปด บานโคกสี  หมูที่ ๒ ตั้งไว ๔๓๒,๕๓๐ บาท คงเหลือกอนโอน 
๗๐,๐๓๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๓๐,๕๐๐บาท   
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากประชาชนในบานขุนทอง หมูท่ี ๑ ประสบปญหา
ความรอนเดือดรอนเกี่ยวกับรางระบายน้าํเดิม น้ําไมมีทางนํ้าไหลออกทําใหน้ําไหล
เขาบานของชาวบานเดือดรอนหนัก จึงตองทําการแกไขอยางรีบดวนโดยการทําราง
ระบายน้าํตอออกไปใหสุดทางของหมูบาน จึงเห็นสมควรอนุมัติงบประมาณในการ
กอสรางรางระบายน้าํ เพื่อแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน    
๒.สํานักปลัด   
โอนเพิ่มเปนรายการใหม จํานวน ๑๐๔,๐๐๐ บาท  ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครภุัณฑ จํานวน ๑ รายการ ดังน้ี ๑.๑ประเภท
ครุภัณฑอ่ืน จํานวน ๑ รายการ เปนเงนิ ๑๐๔,๐๐๐ บาท ดังนี้  ๑.เตนท 
อเนกประสงค ขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร  คาน ๑.๒ นิ้ว โคง 
๑.๐ นิ้ว พลาง ๖ หุน แบบทรงโคง เหล็กทอกลมกัลปวาไนซ ขนาด ๑.๒ นิ้ว ผาใบ
ติดชื่อ อบต.ขุนทอง ทั้งสองดาน จํานวน ๔ หลัง ราคากลางหลังละ ๒๖,๐๐๐ บาท 
รวมเปนเงนิท้ังสิ้น ๑๐๔,๐๐๐ บาท  โอนลด  จํานวน ๑๐๔,๐๐๐ บาท ๑)แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวดคาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง  ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน ๙ รายการ ดังนี้  
๑.๑โครงการกอสรางรางระบายน้ํา แบบมีฝาปด บานโคกส ีหมูท่ี ๒ ตั้งไว 
๔๓๒,๕๓๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๗๐,๐๓๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๓๙,๕๓๐ บาท  
๑.๒โครงการกอสรางรางระบายน้ํา แบบมีฝาปด บานขุนทอง หมูที่ ๑ ตั้งไว 
๑๑๗,๐๐๐ บาทคงเหลือกอนโอน ๕๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๕๐๐ บาท  ๑.๓
โครงการปรับปรุงถนน คสล. บานหนองหิน หมูที่ ๑๒ ตั้งไว ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
คงเหลือกอนโอน ๗,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งน้ี ๗,๐๐๐ บาท   ๑.๔โครงการ
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บานเกล็ดลิ้น หมูที่ ๑๑ ตั้งไว ๔๒๖,๐๐๐ บาท คงเหลือ
กอนโอน ๕๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๕๐๐ บาท  ๑.๕โครงการปรับปรงุถนนดินลง
หินคลุก บานขุนทอง หมูที่ ๑ ตั้งไว ๑๔๕,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๕๐๐ บาท  
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ขอโอนลดครั้งนี้ ๕๐๐ บาท  ๑.๖โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บานโคกกลาง  
หมูที่ ๘ ตั้งไว ๓๕๒,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๕๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งน้ี ๕๐๐ 
บาท  ๑.๗โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลุก บานโคกสวาง  หมูที่ ๙ ตั้งไว 
๒๖๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๕๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งน้ี ๕๐๐ บาท  ๑.๘
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บานเพียไซย  หมูที่ ๕ ต้ังไว ๒๓๒,๐๐๐ บาท 
คงเหลือกอนโอน ๕๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๕๐๐ บาท  บาท  ๑.๙โครงการ
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บานหนองหิน  หมูท่ี ๑๒ ตั้งไว ๒๒๙,๐๐๐ บาท 
คงเหลือกอนโอน ๕๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๕๐๐ บาท  ๒)แผนงานงบกลาง งาน
งบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง  จาํนวน ๓ รายการ ดังน้ี  ๒.๑เบี้ยผูสูงอายุ ตั้งไว 
๙,๓๕๒,๘๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๒,๘๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๒,๘๐๐ บาท 
ดังน้ี  ๒.๒เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว ๓,๖๙๖,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๙,๒๐๐ 
บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๙,๒๐๐ บาทดังน้ี  ๒.๓เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส ตั้งไว ๙๖,๐๐๐ 
บาท คงเหลือกอนโอน ๕,๕๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๕,๕๐๐ บาท ๓)แผนงาน
การเกษตร งานสงเสรมิการเกษตร งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน ๑ 
รายการ ดังนี้  ๓.๑โครงการทองถ่ินไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นท่ีสีเขียว ตั้งไว 
๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๑๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งน้ี ๑๐,๐๐๐ บาท  
๔)แผนงานการศึกษาศาสนาและนันทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทองถ่ิน งบ
ดําเนินงาน หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ จํานวน ๑ รายการ ดังนี้ ๔.๑โครงการขายคุณธรรม
จริยธรรม ตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๕๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้  
๒๗,๗๗๐ บาท รวมโอนลดครั้งนี้ ๑๐๔,๐๐๐ บาท   
โอนเพิ่มเปนรายการใหม  จํานวน ๑๙๗,๐๐๐ บาท  ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน จํานวน ๒ รายการ เปนเงิน ๑๙๗,๐๐๐ บาท ดังนี้  ๑.โตะพบัหนาขาว
พลาสติกพวีีซี  ขนาด ๗๕x๑๒๘ ซม. จํานวน ๒๐ ตวั ๆละ ๒,๘๐๐ บาท เปนเงิน 
๕๖,๐๐๐ บาท ดังนี้  ๒.พดัลมไอเย็น ขนาดตัวเครื่อง ๘๗x๕๗x๑๓๘ ซม. จํานวน 
6 ตัว ๆ ละ 23,500 บาท เปนเงิน 141,000 บาท รายละเอียดดูตามเอกสาร
ครับ โอนลดจํานวน  ๑๙๗,๐๐๐ บาท ๑)แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆจํานวน  ๕ รายการ ดังนี้  ๑.๑โครงการ
ขายคุณธรรม ตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๒๒,๒๓๐ บาท ขอโอนลดครั้ง
นี้  ๒๒,๒๓๐ บาท  ๑.๒โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ ตั้ง
ไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนลด ๑๔,๑๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๑๔,๑๐๐ 
บาท  ๑.๓โครงการจัดงานฉลองชัยทาวสุรนารี ประเพณีบัวไหมบัวใหญ  ตั้งไว 
๑๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนลด ๖,๗๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๖,๗๐๐ บาท  ๑.๔
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน   ตั้งไว ๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนลด 
๓๗,๓๖๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๓๗,๓๖๐ บาท  ๑.๕โครงการประเพณีเขาพรรษา
ถวายเทียน   ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 
๒๐,๐๐๐ บาท  ๒)แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ จํานวน ๑ รายการ ดังนี้  ๒.๑
โครงการวันเด็กแหงชาติ ตั้งไว ๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๒๐,๐๐๐ บาท ขอ
โอนลดครั้งนี้ ๒๐,๐๐๐ บาท  ๓)แผนงานสรางความเขมแข็ง  
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งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน จํานวน  ๒ รายการ ดังนี้ ๓.๑ อุดหนุนกองทุนผูสูงอายุ
สถานีอนามัยดอนคนทา  ตั้งไว ๒๐,๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๒๐,๐๐๐ บาท ขอ
โอนลดครั้งนี้ ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๒อุดหนุนกองทุนผูสูงอายุสถานีอนามัยโคกสี  ตั้งไว 
๒๐,๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๒๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๒๐,๐๐๐ บาท ๔)
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนบัสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน ๑ รายการ ดังนี้ ๔.๑โครงการ
ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น ตั้งไว ๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๔๐,๐๐๐ บาท ขอ
โอนลดครั้งนี้ ๓๖,๖๑๐ บาท  
โอนเพิ่มเปนรายการใหม  จํานวน 729,๐๐๐ บาท ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง ก.´รถสวนกลาง จํานวน ๑ รายการ เปนเงิน ๗๒๙,๐๐๐ 
บาท ดังนี้  ๑. รถบรรทุก(ดีเซล) รายละเอียดตามเอกสารขอใหสมาชิกดูเอกสารไป
ดวยครับ  โอนลด จํานวน ๗๒๙,๐๐๐ บาท   ๑.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุน
ชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง งบดําเนินงานหมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ จํานวน 
๒ รายการ  ๑.๑โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น ตั้งไว ๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ
กอนโอน ๓,๓๙๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๓,๓๙๐ บาท  ๑.๒โครงการสงเสริม
ผลิตภัณฑ OTOP ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๒๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้ ๒๐,๐๐๐  บาท ๒.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบดําเนินงาน 
หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองพิธีการ จํานวน ๑ รายการ 
ดังน้ี ๒.๑ คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน 
๓๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๓๐,๐๐๐  บาท ๓.แผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดําเนนิงาน หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเก่ียวกับการรับรองพิธีการ จํานวน ๑ รายการ ดังนี้ ๓.๑รายจายเก่ียวกับ
การรับรองพิธีการ ตั้งไว 3,000 บาท คงเหลือกอนโอน ๓,๐๐๐ บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้ ๓,๐๐๐  บาท ๔.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน ๓ รายการ ดังนี้ ๔.๑คาของ
รางวัลหรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา คาชดใช
คาเสียหายหรือสินไหมทดแทน ต้ังไว ๒,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๒,๐๐๐ บาท 
ขอโอนลดครั้งนี้ ๒,๐๐๐  บาท ๔.๒คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๑๐,๐
52 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๑๐,๐๐๐  บาท  ๔.๓ คาใชจายในการฝกอบรมและ
สัมมนา ตั้งไว ๓๒,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๒๘,๑๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 
๒๘,๑๐๐  บาท  ๕.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทคาบํารุงรกัษาและซอมแซม จํานวน๑ 
รายการ ดังนี้  ๕.๑คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน 
๕,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๕,๐๐๐  บาท ๖.แผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดําเนนิงาน หมวดคาตอบแทน ประเภท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน ๑ รายการ ดังนี้  ๖.๑  
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน 
๕,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๕,๐๐๐  บาท  ๗.แผนงานสงัคมสงเคราะห งาน
สวัสดิการสังคมสงเคราะห งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน ๒ 
รายการ ดังนี้  ๗.๑โครงการชวยเหลือและสงเคราะหครวัเรือนยากจนและ
ผูดอยโอกาส ราชการ ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๒๐,๐๐๐ บาท ขอ
โอนลดครั้งนี้ ๒๐,๐๐๐  บาท ๗.๒ โครงการฝกอาชีพคนพกิาร ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท 
คงเหลือกอนโอน ๒๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๒๐,๐๐๐  บาท ๘.แผนงานสังคม
สงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห งบเงินอุดหนุน หมวดเงิน
อุดหนุน  ประเภทเงนิอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน จํานวน ๑ รายการ 
ดังน้ี ๘.๑อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสมีา ต้ังไว ๕,๐๐๐ บาท 
คงเหลือกอนโอน ๕,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งน้ี ๕,๐๐๐  บาท ๙.แผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขอื่น งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ จํานวน 
๓ รายการ ดังนี้  ๙.๑โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบาและยาฉีดคุมกําเนิด  ตั้งไว 
๗๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๒๘,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งน้ี ๒๘,๐๐๐  บาท 
๙.๒โครงการปองกันและแกไขปญหาเด็กตั้งครรภไมพรอม   ตั้งไว ๓๐,๐๐๐ บาท 
คงเหลือกอนโอน ๓๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๓๐,๐๐๐  บาท ๙.๓โครงการ
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน 
๓๕,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๓๕,๐๐๐  บาท ๑๐.แผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดาํเนินงาน หมวดคาใชสอย สอย ประเภท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ จํานวน 
๓ รายการ ดังนี้  ๑๐.๑โครงการบัณฑิตนอย ตั้งไว ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน 
๗,๒๕๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๗,๒๕๐  บาท ๑๐.๒โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกสี ตั้งไว ๓๗๑,๘๐๐ บาท คงเหลือ
กอนโอน ๔๒,๖๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๔๒,๖๐๐  บาท ๑๐.๓โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนยพฒันาเด็กเล็กบานหนองหวาเอน ตั้งไว 
๔๔๗,๘๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๓๒,๖๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๓๒,๖๐๐  บาท 
๑๑.แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน 
หมวดคาใชสอย ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน ๑ รายการ ดังน้ี   
๑๑.๑คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว ๕,๐๐๐ บาท คงเหลอืกอนโอน ๕,๐๐๐ 
บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๕,๐๐๐  บาท  ๑๒.แผนงานการศกึษา งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา งบดําเนินงาน หมวดคาสาธารณปูโภค ประเภทคาบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม จํานวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑๒.๑คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
ตั้งไว ๗๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๔๕,๖๐๐ บาท ขอโอนลดคร้ังนี้ ๔๕,๖๐๐  
บาท  ๑๓.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบดําเนินงาน 
หมวดคาใชสอย ประเภทเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ จาํนวน ๑ รายการ ๑๓.๑
รายจายเก่ียวกับการรับรองพิธีการ ตั้งไว ๓,๙๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๓,๙๐๐ 
บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๓.๙๐๐  บาท  ๑๔.แผนงานการศกึษา งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ จํานวน ๔ รายการ ดังน้ี   
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๑๔.๑คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวง
มาลา คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน การ ตั้งไว ๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ
กอนโอน ๒,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๒,๐๐๐  บาท ๑๔.๒คาใชจายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ ประกวดแขงขัน ตั้งไว ๔,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๔,๐๐๐ บาท 
ขอโอนลดครั้งนี้ ๔,๐๐๐  บาท ๑๔.๓คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน 
๖,๐๔๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๖,๐๔๐  บาท ๑๔.๔คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา 
ตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๔๐,๖๐๐ บาท ขอโอนลดคร้ังนี้ ๔๐,๖๐๐  
บาท ๑๕.แผนงานการศกึษา งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบดําเนินงาน 
หมวดคาใชสอย ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน ๑ รายการ ดังน้ี ๑๕.๑
คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๑๐,๐๐๐ บาท 
ขอโอนลดครั้งนี้ ๑๐,๐๐๐  บาท ๑๖.แผนการศกึษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบดาํเนินงาน หมวดคาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ จาํนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑๖.๑คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ตั้งไว ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๕,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 
๕,๐๐๐  บาท ๑๗.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ จํานวน ๒ รายการ ดังนี้  ๑๗.๑
โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ
กอนโอน ๘,๗๕๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๘,๗๕๐  บาท ๑๗.๒โครงการอบรม
เครือขายอาสาสมัครปองกันภัยไฟปา(อส.ปฟ)กิจกรรมเครอืขายการมีสวนรวมใน
การควบคุมไฟปาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ตั้งไว ๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ
กอนโอน 15,4๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 15,4๐๐  บาท๑๘.แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน งานปองกันภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๑ รายการ ดังนี้  ๑๘.๑ 
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกตรองสวนทองถิ่น ตั้งไว 
๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๑๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งน้ี ๑๐,๐๐๐  บาท 
๑๙. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดาํเนินงาน หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน ๑ รายการ ดังนี้  ๑๙.๑
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน 
๕,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๕,๐๐๐  บาท  ๒๐.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารงานคลัง งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ จํานวน ๕ รายการ ดังนี้  ๒๐.๑
คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลัย คา
ชดใชคาเสยีหาย หรือคาสินไหมทดแทน ตั้งไว ๒,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน 
๒,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๒,๐๐๐  บาท  ๒๐.๒ คาใชจายในการจัดงานจัด
นิทรรศการ ประกวดแขงขัน  ตั้งไว ๒,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๒,๐๐๐ บาท 
ขอโอนลดครั้งนี้ ๒,๐๐๐  บาท  ๒๐.๓ คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน 
๒๔,๙๓๒ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๒๔,๙๓0  บาท ๒๐.๔  คาใชจายในการฝกอบรม 
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และสัมมนา ตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๑๔,๕๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 
๑๔,๕๐๐  บาท ๒๐.๕ โครงการรณรงคและประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีประจาํป 
ตั้งไว ๑๕,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๖๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งน้ี ๖๐๐  บาท  
๒๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนนิงาน หมวดคาใชสอย 
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน ๑ รายการ ดังนี้  ๒๑.๑ คาบาํรุงรักษา
และซอมแซม ตั้งไว ๑๕,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๑๑,๗๐๐ บาท ขอโอนลดครั้ง
นี้ ๑๑,๗๐๐  บาท  ๒๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบ
ดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ จํานวน ๒ รายการ ดังนี้ ๒๒.๑ โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ตั้งไว ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอน
โอน ๔,๖๔๕ บาท ขอโอนลดครั้งน้ี ๔.๖๔0  บาท  ๒๒.๒ โครงการทบทวนแผน
ชุมชน ตั้งไว ๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๑๔,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งน้ี 
๑๔,๐๐๐  บาท ๒๓.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ จาํนวน 1 รายการ ดังน้ี 
23.1 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว 9,000 

บาท (คาํชี้แจงหนา 64) คงเหลือกอนโอน 9,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 9,000 

บาท 24.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป  งบดาํเนินงาน หมวดคาใช

สอย ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน ๒ รายการ ดังนี้  

๒๔.๑ คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ

กอนโอน ๑๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๑๐,๐๐๐  บาท ๒๔.๒ พิธีเปดอาคาร

ตางๆ คาใชจายในพิธีศาสนา/รัฐพิธี  ต้ังไว ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน 

๒๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๒๐,๐๐๐  บาท ๒๕.แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน

บริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ จํานวน ๖ รายการ ดังนี้. ๒๕.๑ 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว 

๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๑๑,๔๕๓ บาท ขอโอนลดครั้งน้ี ๑๑,๔๕0  บาท 

๒๕.๒คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา ตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน 

๒๙,๔๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๒๙,๔๐๐  บาท  ๒๕.๓ โครงการ อบต. สัญจรพบ

ประชาชน ตั้งไว ๖๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๑,๙๖๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 

๑,๙๖๐  บาท  ๒๕.๔โครงการโคราชเมืองสะอาดอยางยั่งยืน ตั้งไว ๑๐,๐๐๐ บาท 

คงเหลือกอนโอน ๑๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๑๐,๐๐๐  บาท  ๒๕.๕คาของ

รางวัลหรือเงินรางวัล คาวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา คาชดใช

คาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน ตั้งไว ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๔,๗๐๐ 

บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๔,๗๐๐  บาท  ๒๕.๖โครงกาฝกอบรมพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรทองถ่ิน อบต.ขุนทอง ตั้งไว ๔๙๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๒๑,๑๐๐ 

บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๒๑,๑๐๐  บาท  ๒๖.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิาร

ทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน  

/1 รายการ... 
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๑ รายการ ดังนี้ ๒๖.๑ คาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ

กอนโอน ๘๖,๖๙๐.๕๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 44,79๐  บาท 27.แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทน ประเภท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1 รายการ ดังนี้ 27.1 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 5,000 บาท (คาํชี้แจงหนา 60) 

คงเหลือกอนโอน 5,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 5,000 บาท 

 เหตุผลความจําเปน เนื่องจาก สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตาํบลขุนทอง มี
ความจําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑจํานวนหลายรายการ เพื่อใชในสํานักงาน และไมได
ตั้งงบประมาณไว อีกทั้งใกลสิ้นปงบประมาณแลว และมีเงนิเหลือจาย จึงขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณ เพื่อมาตัง้จายเปนรายการใหมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑตางๆ ที่จําเปน
และเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง    
๒.โอนเพิ่มเปนรายการใหม  ๑.แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร งบ
ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทอาคารตางๆ จํานวน ๑ รายการ ดังน้ี 
๑.๑โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารที่ทําการกลุมเกษตรเลีย้งสัตวขุนทอง บาน
โคกกลาง หมูที่ ๘   เพื่อจายเปนคาปรับปรุงตอเติมอาคาร ขนาดกวาง ๑๐๕๐.
เมตร ยาว ๑๗.๐๐เมตร พรอมหองนํ้า ขนาดกวาง ๑.๕๐เมตร ยาว ๖.๐๐เมตร เปน
เงิน ๕๐๐,๐๐๐บาท  
๑.๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณที่ทําการกลุมเกษตรเลี้ยงสัตวขุนทอง บาน
โคกกลาง หมูที่ ๘  เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารเรอืนไทย ขนาดกวาง ๖.๐๐ 
เมตร ยาว ๖.๐๐เมตร และทาํการปลูกหญาและตนไมบริเวณรอบที่ทําการ พรอม
ติดตั้งปายกลุม เปนเงิน๕๐๐.๐๐๐ บาท รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
โอนลด  ๑แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  โครงการสนับสนุนสงเสริมการรวมกลุม
อาชีพและวิสาหกิจชุมชน  ตั้งไว ๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ๒.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) จํานวน 
๒ รายการ ดังนี้  ๑.เงินเดอืนพนักงาน ตั้งไว ๙๔๕,๙๖๐ บาท คงเหลือกอนโอน 
๒๒๗,๙๑๗ บาท ขอโอนอนุมัติโอนลดครั้งน้ีจํานวน  ๑๗๑,๐๐๐  บาท  ๓.แผนงาน
บริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝายประจํา 
จํานวน ๒ รายการ ดังนี้  ๑)เงนิเดือนพนักงาน ตั้งไว ๓,๑๙๐,๒๔๐ บาท คงเหลือ
กอนโอน ๓๐๗,๑๘๐ บาท ขอโอนอนุมัติโอนลดครั้งนี้จํานวน  ๕๔,๐๐๐  บาท  ๒)
คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว ๑,๔๔๐,๒๔๐ บาท คงเหลือกอนโอน 
๑๗๗,๓๔๗.๙๖ บาท ขอโอนอนุมัติโอนลดครั้งนี้จํานวน  ๖๖,๐๐๐ บาท  ๔.
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ฝาย
ประจํา จํานวน ๑ รายการ ดงัน้ี ๑)คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว ๕๔๐,๑๒๐ บาท 
คงเหลือกอนโอน ๑๖๑,๘๐๐ บาท ขอโอนอนุมัติโอนลดครั้งนี้จํานวน  ๑๒๖,๐๐๐ 
บาท  รวมโอนลดทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

/เหตุผล... 
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เหตุผลความจําเปน ทางองคการบริหารสวนตาํบลขุนทอง ไดรับมอบอาคารที่ทํา
การกลุมเลี้ยงสัตวขุนทอง บานโคกกลาง หมูท่ี ๘ เนื่องจากอาคารที่ทําการกลุม มี
สภาพทรุดโทรมและทางกลุมไมมีงบประมาณในการปรับปรุง ทางผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลขุนทอง เห็นวาเปนหมูบานทองเท่ียวและตองการพัฒนาอาคารที่
ทําการกลุม  ใหเจริญรุงเรืองและเปนที่ศกึษาดูงานของหนวยงานตางๆ  จึงขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณ เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม ทั้งนี้การโอนเงนิงบประมาณ
รายจายเปนไปตามความในขอ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
๓.กองชาง  
โอนเพิ่มเปนรายการใหม จํานวน ๑๑๒,๘๐๐บาท ๑.แผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
ไฟฟาและวิทยุ จาํนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑)โครงการติดตั้งกลอง cctv ภายใน
สํานักงานและโดยบริเวณโดยรอบ เพื่อติดตั้งกลอง cctv จํานวน ๒ ชุด ดังนี้ 
รายละเอียดตามเอกสารนะครับ โอนลด จํานวน ๑๑๒,๘๐๐ บาท  ๑.แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟาถนน งบดําเนินงาน หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ 
จํานวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.๑วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว ๔๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ
กอนโอน ๒๗,๓๑๐ บาท ขอโอนอนุมัติโอนลดครั้งน้ีจํานวน  ๒๗,๓๑๐ บาท  ๒)
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน
ฝายประจํา ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน ๑รายการ ดังนี้ ๒.๑
คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว ๖๐๕,๔๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๘๙,๐๗๒.๐๘ 
บาท ขอโอนอนุมัติโอนลดครั้งนี้จํานวน  ๔๗,๐๐๐ บาท    ๓.)แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนนิงาน หมวดคาใชสอย ประเภทคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม จํานวน ๑ รายการ ดังนี้ ๓.๑คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว ๑๕๐,๐๐๐ 
บาท คงเหลือกอนโอน ๕๒,๘๗๐.๕๐ บาทขอโอนลดครั้งจํานวน ๓๘,๔๙๐ บาท 
เหตุผลความจําเปน องคการบริหารสวนตําบลขุนทอง มีความจําเปนตองจัดซื้อ
กลองวงจรปดเพื่อความปลอดภัยในทรัพยสิน และความปลอดภัยของประชาชนใน
พื้นที่ตําบลขุนทอง และไมไดตั้งงบประมาณไว อีกท้ังใกลสิ้นปงบประมาณแลว และ
มีเงินเหลือจาย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหมเพื่อ
จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด ที่จําเปนและเปนประโยชนตอองคการบริหารสวน
ตําบลขุนทอง ทั้งนี้การโอนเงนิงบประมาณรายจายเปนไปตามความในขอ ๒๗ ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑   
๔.สํานักงานปลัด  
โอนเพิ่มเปนรายการใหม จํานวน ๑๐,๒๐๐ บาท ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครภุัณฑ ประเภทงานบานงานครวั จํานวน ๑ รายการ 
ดังน้ี ๑)เคร่ืองตัดแตงพุมไม จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๐,๒๐๐ บาท รายละเอียด
ตามเอกสารครับ โอนลด จํานวน ๑๐,๒๐๐ บาท  ๓.แผนงานการเกษตร งาน
สงเสริมการเกษตร งบดําเนินงาน หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร จาํนวน ๑ 
รายการ ดังนี้ ๑.๑ วัสดุการเกษตร ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๔,๐๐๐ 
บาท ขอโอนอนุมัติโอนลดครั้งนี้จํานวน  ๔,๐๐๐ บาท  ๔)แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๑ รายการ ดังนี้  

/2.1วัสดุ... 
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๒.๑วัสดุไฟฟาและวิทยุ อนุมัติโอนลด ตั้งไว ๔๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน 
๑๐๕,๓๑๐ บาท ขออนุมัติโอนลด ครั้งนี้จํานวน  ๖,๒๐๐ บาท   
โอนเพิ่มเปนรายการใหม จํานวน ๗๑,๘๐๐ บาท ๒.๑แผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครภุัณฑประเภทโฆษณาและเผยแร จํานวน ๑ 
รายการ ดังนี้ ๑)กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๗๑,๘๐๐ 
บาท รายละเอียดตามเอกสารครับ โอนลด จํานวน ๗๑,๘๐๐ บาท ๑)แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟาถนน งบดําเนินงานหมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ 
จํานวน ๑ รายการดังนี้  ๑.๑ วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว ๔๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ
กอนโอน ๙๙,๑๑๐ บาท ขออนุมัติโอนลด ครั้งนี้จํานวน  ๗๑,๘๐๐ บาท   
เหตุผลความจําเปน เนื่องจาก สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง มีความ
จําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑจํานวนหลายรายการเพื่อใชในสํานักงาน และไมไดตั้ง
งบประมาณไว อีกท้ังใกลสิ้นปงบประมาณแลวและมเีงินเหลือจาย จึงขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑตางๆ ที่จําเปนและ
เปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตาํบลขุนทอง ทั้งนี้การโอนเงนิงบประมาณ
รายจายเปนไปตามความในขอ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธี
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอใหประธานสภาเสนอ
ตอท่ีประชุมสภาดวยครับ 

นางลัดดา โสวะ  ขอขอบคุณทานสมหมาย สียางนอก เลขานุการนายก อบต.ขุนทอง ที่ไดชี้แจง
ประธานสภา อบต. รายละเอียดพรอมเหตุผลความจําเปนในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจํางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ๑ กองชาง ๒ รายการ  
๑.ชุดเครื่องเสียง จํานวน ๙๗,๘๐๐ บาท ๒เครื่องสกัดคอนกรีต จํานวน ๑๖,๐๐0 
บาท รายละเอียดตามเอกสาร มีสมาชิกทานใดสงสัย จะอภิปราย กอสามารถ
อภิปรายได เพื่อเปนประโยชนในการพิจารณาลงมติ ขอเชิญคะ   ถาไมมี ขอมติท่ี
ประชุมคะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ - เสียง 
   ขาด  ๑ เสียง 
   งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษพรม 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง  ไดมีมติอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โอนเพิ่มเปนรายการใหม กองชาง 
จํานวน ๒ รายการ ๑.ชุดเครื่องเสียง จํานวน ๙๗,๘๐๐ บาท ๒.เครื่องสกัดคอนกรีต 
จํานวน ๑๖,๐๐0 บาท 

นางลัดดา โสวะ  โอนเพิ่มเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสราง  
ประธานสภา อบต. พื้นฐาน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน ๑ รายการ โครงการ

กอสรางรางระบายน้าํ คสล. บานขุนทอง หมูท่ี ๑ งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท  ตอ
จากรางระบายน้าํเดิมคือ รางระบายน้าํเสนขางโรงเรยีนบานโคกสี เนื่องจากหมูบาน
ขุนทอง หมูที่ ๑ เดือดรอนน้ําเสียและน้ําในหมูบานไหลมารวมกันที่รางระบายน้าํ น้ํา
เสียไมมีที่ไหลลงไปไหลลงในนาขาวของชาวบาน จึงขออนุมัติงบประมาณเพื่อมาตั้ง
จายเปนรายการใหมใหมีท่ี นํ้าเสียไหลลงคะ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายขอเชิญคะ 
เพื่อเปนประโยชนในการพิจารณา ขอเชิญคะ  ถาไมมี ขอมติที่ประชุม 

 
/มต.ิ.. 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ - เสียง 
   ขาด  ๑ เสียง 
   งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง  ไดมีมติอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โอนเพิ่มเปนรายการใหม กองชาง 
จํานวน ๑ รายการ ๑.โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. บานขุนทอง หมูท่ี ๑ 
งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท  

นางลัดดา โสวะ  สํานักปลัดโอนเพิ่มเปนรายการใหม จํานวนเงนิ ๑๐๔,๐๐๐ บาท จาํนวน ๑ รายการ  
ประธานสภา อบต. ๑๐๔,๐๐๐ บาท เตนทอเนกประสงค ๔ หลัง  ๆ ละ ๒๖,๐๐๐ บาท เปนเงิน 

๑๐๔,๐๐๐ บาท มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายขอเชิญคะ ถาไมมี ขอมติที่ ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ - เสียง 
   ขาด  ๑ เสียง 
   งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง  ไดมีมติอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โอนเพิ่มเปนรายการใหม สํานักปลัด  
จํานวน ๑ รายการ เตนทอเนกประสงค จํานวน ๔ หลังๆละ ๒๖,๐๐๐ บาทเปนเงิน 
๑๐๔,๐๐๐ บาท  

นางลัดดา  โสวะ  โอนเพ่ิมเปนรายการใหม ๑.โตะพับขาวพลาสติกพีวีซี จํานวน ๒๐ ตัว ๆละ ๒,๘๐๐  
ประธานสภา อบต. บาท เปนเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท ๒.พัดลมไอเย็น จํานวน ๖ ตัว ๆละ ๒๓,๕๐๐ บาท 

เปนเงนิ ๑๔๑,๐๐๐ บาท มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายขอเชิญคะ เพื่อเปนประโยชน
ในการพิจารณาขอเชิญคะ  ถาไมมีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ - เสียง 
   ขาด  ๑ เสียง 
   งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง  ไดมีมติอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โอนเพิ่มเปนรายการใหม สํานักปลัด  
จํานวน ๒ รายการ ๑.โตะพับขาวพลาสติกพวีีซี จํานวน ๒๐ ตัว ๆละ ๒,๘๐๐ บาท 
เปนเงนิ  ๕๖,๐๐๐ บาท ๒.พัดลมไอเย็น จํานวน ๖ ตัว ๆละ ๒๓,๕๐๐ บาท เปนเงนิ 
๑๔๑,๐๐๐ บาท 

นางลัดดา  โสวะ  โอนเพ่ิมเปนรายการใหม รถบรรทุกดีเซล เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน   
ประธานสภา อบต. ๒,๐๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ลอ ดับเบิ้ลแค็บ จํานวน ๑ คัน เปนเงิน ๗๒๙,๐๐๐ บาท 

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายขอเชิญคะ เพื่อเปนประโยชนในการพิจารณา ขอเชิญคะ  
ถาไมมี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ - เสียง 
   ขาด  ๑ เสียง 
   งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 
 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง  ไดมีมติอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โอนเพิ่มเปนรายการใหม   จํานวน ๑ 
รายการ รถบรรทุกดีเซล เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน  ๒,๐๐๐ ซีซี
ขับเคลื่อน ๒ ลอ ดับเบิ้ลแค็บ จํานวน ๑ คัน เปนเงิน ๗๒๙,๐๐๐ บาท 

นางลัดดา  โสวะ  โอนเพ่ิมเปนรายการใหม หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร 
ประธานสภา อบต. ที่ทําการกลุมเกษตรเลี้ยงสัตวขุนทอง บานโคกกลาง หมูท่ี ๘ เปนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ 

บาท และโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณที่ทําการกลุมเกษตรเลี้ยงสัตวขุนทอง 
บานโคกกลาง หมูที่ ๘ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมโอนท้ังสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายขอเชิญคะ ถาไมมี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ - เสียง 
   ขาด  ๑ เสียง 
   งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง  ไดมีมติอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โอนเพิ่มเปนรายการใหม   จํานวน ๒ 
รายการ โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารที่ทําการ กลุมเกษตรเลี้ยงสัตวขุนทอง 
บานโคกกลาง หมูที่ ๘ เปนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการปรับปรงุภูมิทัศน
บริเวณที่ทําการกลุมเกษตรเลี้ยงสตัวขุนทอง บานโคกกลาง หมูท่ี ๘ งบประมาณ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมโอนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

นางลัดดา  โสวะ  โอนเพ่ิมเปนรายการใหม  กองชาง หมวดคาครุภัณฑ โครงการตดิตั้งกลอง cctv 
ประธานสภา อบต. ภายในสํานักงานและบริเวณโดยรอบ จํานวน 112,800 บาท มีสมาชิกทานใดจะ

อภิปรายขอเชิญคะ ถาไมมี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ - เสียง 
   ขาด  ๑ เสียง 
   งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง  ไดมีมติอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โอนเพิ่มเปนรายการใหม   จํานวน 1 
รายการ โครงการติดตั้งกลอง cctv ภายในสํานักงานและบรเิวณโดยรอบ จํานวน 
112,800 บาท 

นางลัดดา  โสวะ  โอนเพ่ิมเปนรายการใหม  สํานักงานปลัด หมวดคาครุภัณฑ เครื่องตดัแตงพุมไม 
ประธานสภา อบต. จํานวน 10,200 บาท มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายขอเชิญคะ ถาไมมี ขอมติที่

ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ - เสียง 
   ขาด  ๑ เสียง 
   งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง  ไดมีมติอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โอนเพิ่มเปนรายการใหม   จํานวน 1 
รายการ เครื่องตัดแตงพุมไม จํานวน 10,200 บาท 
 

/นางลัดดา... 
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นางลัดดา  โสวะ  โอนเพ่ิมเปนรายการใหม  สํานักงานปลัด หมวดคาครุภัณฑ กลองถายภาพ ระบบ 
ประธานสภา อบต. ดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 35,900 บาทเปนเงิน 71,800 บาท มี

สมาชิกทานใดจะอภิปรายขอเชิญคะ ถาไมมี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ - เสียง 
   ขาด  ๑ เสียง 
   งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง  ไดมีมติอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โอนเพิ่มเปนรายการใหม   จํานวน 1 
รายการ กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 35,900 
บาทเปนเงิน 71,800 บาท 
 

๓.๒ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธี
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๙   

นางลัดดา  โสวะ  การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ  
ประธานสภา อบต. พ.ศ.๒๕๖๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๙ ทานศุกฤษณพงศ ศิรศิักดิ์ นายกองคการ
บริหารสวนตําบลขุนทอง ไดยื่นญัตติเพื่อขอ แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑ รายการ ขอเชิญทานศกุฤษณ
พงศ ศิริศกัดิ์ นายกองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดชี้แจงรายละเอียดพรอม
เหตุผลความจําเปน ใหที่ประชุมไดรับทราบขอเชิญคะ 

นายสมหมาย สียางนอก  ผมไดรับมอบหมายจากทานนายก อบต.ขุนทองใหชี้แจงรายละเอียดพรอมเหตุผล 
เลขานุการนายก อบต ความจําเปน ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจาํป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๙  แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑกอสราง ดังนี้ ๑.เลื่อยโซยนต ขอความเดิม เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
เลื่อยโซยนต ราคาเครื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท จาํนวน ๑ เครื่อง เพื่อใชในการปฏิบัติ
หนาท่ี คุณสมบัติตามเอกสารนะครับ  ขอความใหม เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
เลื่อยโซยนต ราคาเครื่องละ ๗,๕๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง เปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
เพื่อใชในการปฎิบัติหนาที่รายละเอียดตามเอกสารนะครับ   
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากเปลี่ยนขนาดใหเหมาะสมกับสภาพการใชงาน จึงขอ
อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงตําชี้แจงงบประมาณรายจายเปนไปตามความในขอ ๒๙ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอใหประธานสภาไดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาดวยครับ  

นางลัดดา โสวะ   ทานสมหมาย สียางนอก เลขานุการนายกอบต.ขุนทอง ไดชี้แจงรายละเอียดพรอม 
ประธานสภา อบต. เหตุผลความจําเปนในการขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เลื่อยโซยนต จากเดิม จํานวน ๑ เคร่ือง ราคา
เครื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท ขอความใหม จํานวน ๒ เครื่อง ๆละ ๗,๕๐๐ บาท 
คุณสมบัติ ตามเอกสารคะ มีสมาชิกทานใดสงสัยจะอภิปรายขอเชิญคะ   ถาไมมี ขอ
มติที่ประชุมคะ 

/มต.ิ.. 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ - เสียง 
   ขาด  ๑ เสียง 
   งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง  ไดมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เลื่อยโซยนต จํานวน ๒ 
เครื่องๆละ ๗,๕๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท   

นายสมหมาย สียางนอก  ผมไดรับมอบหมายจากทานนายก อบต.ขุนทองใหชี้แจงรายละเอียดพรอมเหตุผล 
เลขานุการนายก อบต ความจําเปนแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2561  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 27 และขอ 29 ดังนี้ 
โอนเพิ่มและแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จาํนวน 1 รายการ เปนเงิน 11,000 บาท ดังน้ี 

ขอความเดิม 
        1) ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู ๆ ละ 5,500 บาท เปนเงิน 11,000 บาท 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
   1) มีมือจับชนิดบิด 

2) มีแผนชั้นปรบัระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)  
(ราคามาตรฐานครภุัณฑ ป 2561 (มกราคม 2561)) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.๒๕61-๒๕64)บัญชีครุภัณฑ แผนงาน

 บริหารงานทั่วไป หนา 347) 
ขอความใหม 

        1) ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู ๆ ละ 5,500 บาท เปนเงิน 22,000 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

   1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผนชั้นปรบัระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)  
(ราคามาตรฐานครภุัณฑ ป 2561 (มกราคม 2561)) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.๒๕61-๒๕64)บัญชีครุภัณฑ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หนา 347) 

   โอนลด จํานวน 11,000 บาท 
1.แผนงานบรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารทั่วไป งบดาํเนินงาน หมวดเงินเดือน(ฝาย
ประจํา) ประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
1) เงนิเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง (คําชี้แจงหนา 59) ตั้งไว 151,920 บาท 
คงเหลือกอนโอน 20,793.04 บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้จํานวน 11,000 บาท 

 
 

/เหตุผล... 
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เหตุผลความจําเปน เนื่องจากกองคลังองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง มีเอกสาร

ที่สําคัญในการเบิกจาย และรายงานตาง ๆ ท่ีเปนสําคัญจํานวนมาก ทําใหตูที่ใช

จัดเก็บไมเพียงพอ จึงมีความจําเปนตองจัดซื้อเพิ่ม ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณฯ และแกไขเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงเพื่อจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ที่จําเปน

และเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ท้ังนี้การโอนเงินงบประมาณ

รายจายและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเปนไปตามความในขอ 27 และขอ 29 ของ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2541 

นางลัดดา โสวะ   ทานสมหมาย สียางนอก เลขานุการนายก อบต.ขุนทอง ไดชี้แจงรายละเอียดพรอม 
ประธานสภา อบต. เหตุผลความจําเปนในการขออนุมัติโอนเพิ่มและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้งบประมาณ 

รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู ๆ ละ 
5,500 บาท เปนเงิน 22,000 บาท คุณสมบัติ ตามเอกสารคะ มีสมาชิกทานใด
สงสัยจะอภิปรายขอเชิญคะ   ถาไมมี ขอมติท่ีประชุมคะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ - เสียง 
   ขาด  ๑ เสียง 
   งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง  ไดมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 
จํานวน 4 ตู ๆ ละ 5,500 บาท เปนเงิน 22,000 บาท 
 

๓.๓ การพจิารณาขยายเวลาเบิกจายเงิน เงินงบประมาณคางจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 

นางลัดดา  โสวะ   การพิจารณาขยายเวลาเบิกจายเงิน เงินงบประมาณคางจาย  
ประธาน สภา อบต. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 ทานศุกฤษณพงศ  ศิรศิักดิ์ นายก อบต.ขุนทอง 

ไดยื่นญัตติเพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน เงินงบประมาณคางจาย ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 คะ ขอเชิญทานนายก ไดชี้แจงรายละเอียดพรอมเหตุผล
ความจําเปนในการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินครั้งนี้ ขอเชิญคะ 

นายศุกฤษณพงศ ศิริศกัดิ์ เรียนทานประธานสภาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน เงนิงบประมาณคางจาย  
นายก อบต.ขุนทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 จํานวน 1 รายการ ดังนี ้   

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต   จํานวน 1 คนั ๆ ละ 1,288,000 
บาท งบประมาณ 1,288,000 บาท 
เหตุผลความจําเปน  เนื่องจากไดกันเงนิไวตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2560 แลว แต
มีความจําเปนจะตองใชจายเงนินั้นตอไปอีก ซึ่งขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณและคาด
วาจะทําการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายไมทันในปงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงนิ เงินงบประมาณคางจาย ปงบประมาณ 2560 ตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ตามขอ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการรับเงิน การเบิกจายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงนิ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 

/นางลัดดา… 
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นางลัดดา  โสวะ  ทานศุกฤษณพงศ ศิริศักดิ์ นายกองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดชี้แจง 
ประธานสภา อบต. รายละเอียดพรอมเหตุผลความจําเปนในการขออนุมัติขออนุมัติขยายเวลาเบิก 

จายเงิน เงินงบประมาณคางจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 ใหที่ประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดรับทราบมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายขอ
เชิญคะ เพื่อเปนประโยชน ในการพิจารณาลงมติ ขอเชิญคะ...ถาไมมี ขอมติที่ประชุม 
ขยายเวลาเบิกจายเงิน เงินงบประมาณคางจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0.
รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเชล)ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซี่ซี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสูดไมต่ํากวา ๙๐ กิโลวัตต จํานวน ๑ คนั ๆ ละ ๑,๒๘๘,๐๐๐
บาท งบประมาณ ๑.๒๘๘,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ - เสียง 
   ขาด  ๑ เสียง 
   งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติเห็นขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จายเงิน เงินงบประมาณคางจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 รถโดยสาร
ขนาด 12 ที่นั่ง(ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต   จาํนวน 1 คัน ๆ ละ 1,288,000 บาท 
งบประมาณ 1,288,000 บาท 
 

๓.4 พจิารณาขยายเวลาเบิกจายเงินรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

นางลัดดา  โสวะ    ทานศุกฤษณพงศ  ศิริศักดิ์ นายกองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดยื่นญัตติเพื่อ 
ประธานสภา อบต. ขออนุมัติกันเงนิงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 จํานวน 18 

รายการ ดวยกันขอเชิญทานนายกไดชี้แจงรายละเอียดพรอมเหตุผลความจําเปนใน
การขออนุมัติกันเงินงบประมาณครั้งนี้ขอเชิญคะ 

นายศุกฤษณพงศ ศิริศกัดิ์ เรียนทานประธานสภาขออนุมัติกันเงินงบประมาณ รายจายตามขอบัญญัติ 
นายก อบต.ขุนทอง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 จํานวน 18 รายการ ดังนี้   

1. เครื่องตดัแตงพุมไม จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 10,200 บาท 
2. กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 35,900 บาท 

งบประมาณ 71,800 บาท 
3. เตนทอเนกประสงค จํานวน 4 หลัง ราคากลางหลังละ 26,000 บาท 

งบประมาณ 104,000 บาท       
4. โตะพับหนาขาวพลาสติกพีวีซ ีขนาด 75x180 ซม. จํานวน 20 ตัว ๆ ละ 

2,800 บาท งบประมาณ 56,000 บาท   
5. พัดลมไอเย็น  จํานวน  6  ตัว ๆ ละ 23,500 บาท งบประมาณ 141,000  

บาท 
6. รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ จํานวน 1 คัน งบประมาณ 729,000 

บาท 
7. โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารที่ทําการกลุมเกษตรเลี้ยงสัตวขุนทอง บานโคก

กลาง หมูท่ี 8  งบประมาณ 500,000 บาท 
8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณท่ีทําการกลุมเกษตรเลี้ยงสัตวขุนทอง บานโคก

กลาง หมูท่ี 8 งบประมาณ 500,000 บาท 
/9. โครงการ... 
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9. โครงการติดต้ังกลอง cctv ภายในสํานักงานและบริเวณโดยรอบ จํานวน 2 ชุด 
งบประมาณ 112,800 บาท 

10. เลื่อยโซยนต ราคาเครื่องละ 7,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ
15,000 บาท 

11. ชุดเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 97,800 บาท 
12. เครื่องสกัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 16,000 บาท 
13. โครงการกอสรางรางระบายน้าํคสล. บานขุนทอง หมูที่ 1(บานนายธงชัย-บาน 

อ.เพ็ญจันทร)ตอจากอันเดิม งบประมาณ 63,000 บาท 
14. เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไมต่ํา

กวา 18,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท งบประมาณ
42,000 บาท 

15. โครงการน้ําประปาสะอาดสาํหรับด่ืมและบริโภคใชตลอดป บานหญาคา หมูที่ 
6(ระบบกรองนํ้า) งบประมาณ 500,000 บาท 

16. โครงการกอรางถนน คสล.บานโคกสี หมูที่ 2(บานนางออนศรี-บานพอชู) 
งบประมาณ 32,000 บาท 

17. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบานดอนคนทา หมูท่ี 3(ถนนสายคลอง
หวยสามงามจากถนน 202-นานายดํารงค) งบประมาณ 299,000 บาท 

18. ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง งบประมาณ 11,000 บาท 
 

รวมเปนเงนิ 3,305,600 บาท (สามลานสามแสนหาพันหกรอยบาทถวน) 
 

เหตุผลความจําเปน  เนื่องจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 รายจายงบลงทุน หมวดครุภัณฑ และหมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง ทั้ง 18 
รายการ ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ซึ่ง
ขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณและคาดวาจะทําการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายไมทันใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงขออนุมัติกันเงินตอสภาองคการบริหารสวนตาํบล
ขุนทอง ตามขอ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงนิ การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2547 

นางลัดดา  โสวะ  ทานศุกฤษณพงศ ศิรศิักดิ์ นายกองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดชี้แจง 
ประธานสภา อบต. รายละเอียดพรอมเหตุผลความจําเปนในการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ใหที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
ขุนทอง ไดรับทราบมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายขอเชิญคะ เพื่อเปนประโยชน ในการ
พิจารณาลงมติ ขอเชิญคะ ....ถาไมมี ดิฉันขอเสนอในการลงมติขอลงมติที่ละรายการ 
มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม ขอเชิญคะ ...ถาไมมี ขอมติที่ประชุม 
ลําดับที่ ๑ .เครื่องตัดแตงพุมไม จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 10,200 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
ไมเห็นชอบ - เสียง 
ขาด  ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 
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ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติเห็นขอบอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ๑ .เครื่องตัดแตงพุมไม 
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 10,200 บาท 

นางลัดดา โสวะ  ๒.กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 35,900 บาท  
ประธานสภา อบต. งบประมาณ 71,800 บาท ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

ไมเห็นชอบ - เสียง 
ขาด  ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 
ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติเห็นขอบอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ๒.กลองถายภาพ ระบบ
ดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 35,900 บาท งบประมาณ 71,800 บาท 

นางลัดดา  โสวะ  ๓.เตนทอเนกประสงค จํานวน 4 หลัง ราคากลางหลังละ 26,000 บาท  
 ประธานสภา อบต. งบประมาณ 104,000 บาท      ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

ไมเห็นชอบ - เสียง 
ขาด  ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 
ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติเห็นขอบอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ๓.เตนทอเนกประสงค 
จํานวน 4 หลัง ราคากลางหลังละ 26,000 บาท งบประมาณ 104,000 บาท       

นางลัดดา  โสวะ  ๔.โตะพับหนาขาวพลาสติกพวีีซี ขนาด 75x180 ซม. จํานวน 20 ตัว ๆ ละ  
ประธานสภา อบต. 2,800 บาท งบประมาณ 56,000 บาท  ขอมติท่ีประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

ไมเห็นชอบ - เสียง 
ขาด  ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 
ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติเห็นขอบอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ๔.โตะพับหนาขาวพลาสติก
พีวีซี ขนาด 75x180 ซม. จํานวน 20 ตัว ๆ ละ 2,800 บาท งบประมาณ 
56,000 บาท    

นางลัดดา  โสวะ  5.พัดลมไอเย็น  จํานวน  6  ตัว ๆ ละ 23,500 บาท งบประมาณ 141,000   
ประธานสภา อบต. บาท  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

ไมเห็นชอบ - เสียง 
ขาด  ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 
ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติเห็นขอบอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 5.พัดลมไอเย็น  จํานวน  6  
ตัว ๆ ละ 23,500 บาท งบประมาณ 141,000  บาท  
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นางลัดดา  โสวะ  6.รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน งบประมาณ 729,000 บาท 
ประธานสภา อบต.  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

ไมเห็นชอบ - เสียง 
ขาด  ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 
ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติเห็นขอบอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 6.รถบรรทุก(ดีเซล) แบบ
ดับเบ้ิลแค็บ จํานวน 1 คัน งบประมาณ 729,000 บาท  

นางลัดดา โสวะ  7.โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารที่ทําการกลุมเกษตรเลี้ยงสัตวขุนทอง บานโคก 
ประธานสภา อบต. กลาง หมูท่ี 8  งบประมาณ 500,000 บาท มติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

ไมเห็นชอบ - เสียง 
ขาด  ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 
ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติเห็นขอบอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 7.โครงการปรับปรงุตอเติม
อาคารที่ทําการกลุมเกษตรเลีย้งสัตวขุนทอง บานโคกกลาง หมูที่ 8  งบประมาณ 
500,000 บาท 

นางลัดดา โสวะ  8.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณที่ทําการกลุมเกษตรเลี้ยงสัตวขุนทอง บานโคก 
ประธานสภา อบต. กลาง หมูท่ี 8 งบประมาณ 500,000 บาท มติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

ไมเห็นชอบ - เสียง 
ขาด  ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 
ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติเห็นขอบอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 8.โครงการปรับปรงุภูมิทัศน
บริเวณที่ทําการกลุมเกษตรเลี้ยงสัตวขุนทอง บานโคกกลาง หมูท่ี 8 งบประมาณ 
500,000 บาท  

นางลัดดา โสวะ  9.โครงการติดตั้งกลอง cctv ภายในสํานักงานและบริเวณโดยรอบ จํานวน 2 ชุด  
ประธานสภา อบต. งบประมาณ 112,800 บาท มติท่ีประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

ไมเห็นชอบ - เสียง 
ขาด  ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 
ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติเห็นขอบอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 9.โครงการติดตั้งกลอง cctv 
ภายในสํานักงานและบริเวณโดยรอบ จํานวน 2 ชุด งบประมาณ 112,800 บาท 
 
 
 
 

/นางลัดดา... 



 

-20- 

นางลัดดา โสวะ  10.เลื่อยโซยนต ราคาเคร่ืองละ 7,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 
ประธานสภา อบต. 15,000 บาท มติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

ไมเห็นชอบ - เสียง 
ขาด  ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 
ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติเห็นขอบอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 10.เลื่อยโซยนต ราคา
เครื่องละ 7,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 15,000 บาท 

นางลัดดา โสวะ  11.ชุดเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 97,800 บาท 
ประธานสภา อบต. มติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

ไมเห็นชอบ - เสียง 
ขาด  ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 
ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติเห็นขอบอนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 11.ชุดเครื่องเสยีง จํานวน 

1 ชุด งบประมาณ 97,800 บาท 

นางลัดดา โสวะ  12.เครื่องสกัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 16,000 บาท 
ประธานสภา อบต. มติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

ไมเห็นชอบ - เสียง 
ขาด  ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 
ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติเห็นขอบอนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 12.เครื่องสกัดคอนกรีต 

จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 16,000 บาท 

นางลัดดา โสวะ  13.โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล. บานขุนทอง หมูที่ 1(บานนายธงชัย-บาน  
ประธานสภา อบต. อ.เพ็ญจันทร)ตอจากอันเดิม งบประมาณ 63,000 บาท มติท่ีประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

ไมเห็นชอบ - เสียง 
ขาด  ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 
ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติเห็นขอบอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 13.โครงการกอสรางราง
ระบายน้าํคสล. บานขุนทอง หมูที่ 1(บานนายธงชัย-บาน อ.เพ็ญจันทร)ตอจากอัน
เดิม งบประมาณ 63,000 บาท 

 

/นางลัดดา... 
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นางลัดดา โสวะ  14.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติดผนงั (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไมต่าํ 
ประธานสภา อบต. กวา 18,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท งบประมาณ 42,000 

บาท มติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

ไมเห็นชอบ - เสียง 
ขาด  ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 
ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติเห็นขอบอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 14.เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไมต่าํกวา 18,000 บีทียู จํานวน 
2 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท งบประมาณ 42,000 บาท 

นางลัดดา โสวะ  15.โครงการน้ําประปาสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคใชตลอดป บานหญาคา หมูที่  
ประธานสภา อบต. 6(ระบบกรองน้ํา) งบประมาณ 500,000 บาท มติท่ีประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

ไมเห็นชอบ - เสียง 
ขาด  ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 
ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติเห็นขอบอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 15.โครงการน้ําประปา
สะอาดสาํหรับดื่มและบรโิภคใชตลอดป บานหญาคา หมูท่ี 6(ระบบกรองน้ํา) 
งบประมาณ 500,000 บาท 

นางลัดดา โสวะ  16.โครงการกอรางถนน คสล.บานโคกสี หมูที่ 2(บานนางออนศรี-บานพอชู)  
ประธานสภา อบต. งบประมาณ 32,000 บาท มติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

ไมเห็นชอบ - เสียง 
ขาด  ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 
ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติเห็นขอบอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 16.โครงการกอรางถนน 
คสล.บานโคกสี หมูที่ 2(บานนางออนศรี-บานพอชู) งบประมาณ 32,000 บาท 

นางลัดดา โสวะ  17.โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลุกบานดอนคนทา หมูที่ 3(ถนนสายคลองหวย 
ประธานสภา อบต. สามงามจากถนน 202-นานายดํารงค) งบประมาณ 299,000 บาท มติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

ไมเห็นชอบ - เสียง 
ขาด  ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 
ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติเห็นขอบอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 17.โครงการปรับปรงุถนน
ดินลงหินคลุกบานดอนคนทา หมูที่ 3(ถนนสายคลองหวยสามงามจากถนน 202-นา
นายดาํรงค) งบประมาณ 299,000 บาท 
 

/นางลัดดา... 
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นางลัดดา โสวะ  18.ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง งบประมาณ 11,000 บาท 
ประธานสภา อบต. มติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

ไมเห็นชอบ - เสียง 
ขาด  ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ นายบรรจง  หงษพรม 
ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติเห็นขอบอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 18.ตูเหล็กแบบ 2 บาน 
จํานวน 2 หลัง งบประมาณ 11,000 บาท 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง  อื่นๆ  
นางลัดดา  โสวะ  ในวาระอื่นๆ มีสมาชิกทานใดจะเสนออะไรไหมคะ สามารถเสนอไดคะ ขอเชิญคะ   
ประธานสภา อบต. ถาไมมี ขอปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตาํบลขุนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 

ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๗.๓๐ น. 
 

.............................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม 
     (นายเชิดพงษ             ปลั่งกลาง) 
         เลขาสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง 
 
     .............................................................ผูตรวจรายงานการประชุม
               (นายบุญสง      ไลนอก) 
     สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลขุนทองเขต ๓  
 
     ..............................................................ผูตรวจรายงานการประชุม
             (นายบุญจันทร        ประภาการ) 
     สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลขุนทองเขต ๔ 
 

..............................................................ผูตรวจรายงานการประชุม
 (นายชัยรัตน             พาบุดดา) 

              สมาชิกองคการบริหารสวนตาํบลขุนทองเขต ๙ 
 

...............................................................ผูตรวจรายงานการประชุม
 (นายถวิล               อุดมไชย) 

    สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลขุนทองเขต ๑๐ 
 

..............................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
(นางสุพิศ      แพนไธสง)  

        สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลขุนทองเขต ๑๒ 
 

.......................................................ผูตรวจทานรายงานการประชุม
 (นางลัดดา     โสวะ) 

     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง 



 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขนุทอง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผูเขารวมประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางลัดดา              โสวะ ประธานสภา อบต. ลัดดา           โสวะ  
๒ นายบรรจง            หงษพรม รองประธานสภา อบต. บรรจง          หงษ

พรม 
 

๓ นายเชิดพงษ          ปลั่งกลาง เลขานุการสภา อบต. เชิดพงษ        ปลั่ง
กลาง 

 

๔ นายแกว               ภาวะกา ส.อบต.เขต ๑ แกว             ภาวะ
กา 

 

๕ นายเสถียร             วิถีเทพ ส.อบต.เขต ๒ เสถียร           วิถี
เทพ 

 

๖ นางนนัทิยา           แพนไธสง ส.อบต.เขต ๒ นันทิยา         แพน
ไธสง 

 

๗ นายประมวล         พิมลนอก ส.อบต.เขต ๓ ประมวล        พิมล
นอก 

 

๘ นายบุญสง            ไลนอก ส.อบต.เขต ๓ บุญสง           ไล
นอก 

 

๙ นายบุญจันทร        ประภา
การ 

ส.อบต.เขต ๔ บุญจันทร    ประภา
การ 

 

๑๐ นายณรงค             จรรยา ส.อบต.เขต ๔ ณรงค           
จรรยา 

 

๑๑ นายถนอม             ยิ้มจอหอ ส.อบต.เขต ๕ ถนอม           ยิ้มจอ
หอ 

 

๑๒ นายวิชาญ            พรมสุภาพ ส.อบต.เขต ๕ วิชาญ         พรม
สุภาพ 

 

๑๓ นางสาวชญานชุ    ทรัพยสมบัติ ส.อบต.เขต ๖ ชญานุช     ทรัพย
สมบัติ 

 

๑๔ นายสมัย               โนน
สงคราม 

ส.อบต.เขต ๗ สมัย         โนน
สงคราม 

 

๑๕ นายดาวเรอืง         ทันมา ส.อบต.เขต ๗ ดาวเรือง      ทันมา  
๑๖ นายกวี                  นามโท ส.อบต.เขต ๘ กวี             นามโท  
๑๗ นายสายเย็น          นามวงษา ส.อบต.เขต ๘ สายเย็น      นาม

วงษา 
 

๑๘ นางจีระพร            ประวันจะ ส.อบต.เขต ๙ จีระพร        ประวัน
จะ 

 

๑๙ นายชัยรัตน           พาบุดดา ส.อบต.เขต ๙ ชัยรัตน        พาบุด
ดา 

 

๒๐ นายถวิล               อุดมไชย ส.อบต.เขต ๑๐ ถวิล            อุดม
ไชย 

 

๒๑ นายณัฐพงศ          คําบุญยอ ส.อบต.เขต ๑๑ ณฐัพงศ        คาํบุญ  



ยอ 
๒๒ นางสุพิศ             แพนไธสง ส.อบต.เขต ๑๒ ลา  
๒๓ นางลัดดา            บัวภา ส.อบต.เขต ๑๒ ลัดดา            บัว

ภา 
 

ผูเขารวมประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสาวกัลยาณ ี      คําธานี รองนายก อบต. กัลยาณี         คํา
ธาน ี

 

๒ นายสมหมาย          สียาง
นอก 

เลขานุการนายก อบต. สมหมาย       สียาง
นอก 

 

๓ นางสาวพรทิพย      จันทะดวง    เจาหนาที่วิเคราะหฯ พรทิพย        จันทะ
ดวง     

 

๔ นายอดิเรก            โคตรปด
ทุม 

นักพัฒนาชุมชนฯ อดิเรก        โคตรปด
ทุม 

 

เปดประชุมเวลา  ๐๙.๐๐น 
 เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  นางลัดดา  โสวะ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง กลาวเปด
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑  
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
   -ไมมี- 
 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
รายการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาํป 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําวันจันทรท่ี ๑๙ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม  -รับรอง- 
รายการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาํป 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม  -รับรอง- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป ๒๕๖๑ ไตรมาส
ที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ๒๙ 

นางลัดดา  โสวะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.  
ประธานสภา อบต. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๒๙ ทานศกุฤษณพงศ ศิริ

ศักดิ์ นายกองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดยื่นญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบใน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑และ
ไตรมาสท่ี๒  ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และไตรมาสที่ ๒ 
เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จะขอใหทานสมหมาย   สียางนอก เลขานุการ
นายก อบต.ขุนทองไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมสภาฯไดรับทราบขอเชิญคะ 



นายสมหมาย   สียางนอก เรียนทานประธานสภา ผมไดรับมอบหมายจากทานศุกฤษณพงศ  ศิริศักดิ์  นายก
องคการบริหาร เลขานุการนายก อบต. สวนตําบลขุนทองใหชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมไดรับทราบแทน
ทานนายก ดวยระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย  วาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ 
๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทาํแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และขอ ๑๔ ไดกําหนดใหมี
การดําเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนามีหนาที่ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการจะตอง
ดําเนินการกาํหนดแนวทาง  วธิีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดําเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน
เดือนตุลาคมของทุกป ดังนั้น เพ่ือใหการ ติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตาม
ระเบียบดังกวาและมีประสิทธภิาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลขุนทอง จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตร
มาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐)และไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑) ขึ้น
เพื่อรายงานเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตาํบล
ขุนทองทราบ คณะกรรมการหวังวารายงานผลการติดตาม ฉบับนี้จะสามารถเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง สามารถแกไข
ปญหาใหกับประชาชนได และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด ผมขอใหคุณพร
ทิพย  จันทะดวง นักวิเคราะหฯ  ไดชี้แจงรายละเอียดในรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ใหที่ประชุมไดทราบขอ
เชิญครับ 
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นายเชิดพงษ  ปลั่งกลาง ผมขออนุญาตเบ้ืองตน หนังสือรางรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจําป พ.ศ.  
ปลัด อบต.  ๒๕๖๑ ปริ้นมาจากระบบ e-plan  ตัวหนังสอืจึงเล็กมากขอใหทุกทานดูเอกสารให
ดีๆ ครับ 
นางสาวพรทิพย จันทะดวง เอกสารไดแจกใหทุกทานไปพจิารณาแลวนั้น เมื่อ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
รายละเอียดมี ๔ สวน 
นักวิเคราะหฯ ดวยกันขอใหทุกทานดูเอกสารไปพรอมกันดวยคะ สวนที่ ๑ บทนํา มีรายละเอียด

เก่ียวกับการจัดทาํแผน จากเหตุดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ตอง
ดําเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา จะตองดําเนินการ ๑)กําหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ๒)ดาํเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ๓)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภา
ทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิน่ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนบั



แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดไวเปนระยะเวลาไมนอย
กวา สามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดอืน
ตุลาคมของทุกป  ขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา กําหนดแนวทาง วธิีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบรหิารทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่
เปดเผยในสิบหาวันนับแตผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมนิผล
ดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกป ประโยชนของการ
ติดตามและประเมินผล  ๑)ทาํใหรูวาการนาํนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการ
จัดการและบริหารมากนอยเพียงใด  ๒)เห็นจุดสําคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยาง
ชัดเจน  ๓)ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ๔)
ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่มาใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ๕)ทําให
ทราบวาขั้นตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร ๖)ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็งอะไรบาง ๗)ทําใหผูให
การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด มีปญหาอุปสรรคที่จะตอง
ปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม  ๘)การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคดิริเริ่มใหม
ในการแกไขปญหาของทองถิ่นประสบความสาํเรจ็ตามวัตถุประสงคที่กําหนดเพียงใด  
๙)การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแลวไดผลดี
สมควรจะขยายโครงการใหครอบคลุมกวางขวางย่ิงข้ึน  สวนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนา
ทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) และไตร
มาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑) รวม ๒๖๐ โครงการของปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
งบประมาณ ๖๔,๗๔๐,๔๐๐.๐๐ บาท จํานวนโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แยกตามยุทธศาสตร รวม ๙๒ โครงการ 
สวนโครงการเงินจายขาดสะสม จะแยกวาไดมาจากเงินสะสม หนา ๒๙ จะมี
โครงการที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาดูเอกสารไปพรอมกันนะคะ หนา ๓๔ 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานป ๒๕๖๑ วาดําเนินโครงการก่ีโครงการแลว  สวนที่ 
๓ ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล ไดมีการกําหนดเครื่องมอื อุปกรณสิ่ง
ที่ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผลเพ่ือใชในการรวบรวมขอมูล
แผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน ตัวบงชี้ที่ ๑ เกณฑตัวชี้วัด คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  ได ๕ 
คะแนน ตัวบงชี้ที่ ๒ เกณฑตัวชี้วัด คะแนนเตม็ ๕ ได ๔ คะแนน ตัวบงชี้ที่ ๓ เกณฑ
การประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได ๐  
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คะแนน ตัวบงชี้ที่ ๔ เกณฑการประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได ๕ คะแนน  สวน
ที่ ๔   สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๑)ผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๒)ผลการติดตามและ
ประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น   ๓)ปญหาและอุปสรรคในการดําเนิน
โครงการขององคการบริหารสวนตําบลขุนทอง องคการบริหารสวนตาํบลขุนทอง
บรรจุโครงการ/กิจกรรมไวในขอบัญญัติไดรอยละ ๓๕.๓๘ ไมถึงรอยละ ๕๐ ของ
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป  ดําเนินโครงการในขอบัญญัติไดรอยละ ๒๗.๑๗ ไมถึงรอย



ละ ๕๐ ของโครงการที่อยูในขอบัญญัติ อุปสรร ความตองการท่ีจะตองดําเนินการอยู
เปนจํานวนมากมีงบประมาณที่จํากัด  ขอเสนอแนะ เห็นควรพิจารณาโครงการที่มี
ความจําเปนเรงดวนบรรจุในแผนพัฒนาสี่ป เห็นควรเรงรัดการดาํเนินโครงการที่ตั้ง
ไวในขอบัญญัติใหไดมากกวารอยละ ๕๐ ใน ๒ ไตรมาสแรกเพื่องานจะไดไมเยอะ
เกินไปในไตรมาสสุดทายของปงบประมาณ 

นางลัดดา  โสวะ  คุณพรทิพย จันทะดวง  เจาหนาที่วิเคราะหฯ ไดชี้แจงรายละเอียดในรางรายงานผล
การติดตาม 
ประธานสภา อบต. และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ เดอืน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐ และไตรมาสที่ ๒ เดือน 
มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ มีสมาชิกทานใดสงสัยหรือจะอภิปรายสามารถอภิปรายได 
เพื่อเปนประโยชนในการพิจารณา ขอเชิญคะ 

นายบุญจันทร ประภาการ  ผมเคยสอบถามไปแลวทั้งทางไลนและในการประชุมสภา ระยะนี้จะเขาฤดูฝน
โครงการของบาน 
ส.อบต.เขต๔  โสกงูเหลือม หมูที่ ๔ โครงการที่จายขาดเม่ือไหรจะดําเนินการ 
นายเชิดพงษ  ปลั่งกลาง ขอใหทานสมาชิกสอบถามทานนายกดวยตัวเองเลยครับ 
ปลัด อบต. 
นายสมหมาย  สียางนอก คือโครงการตางๆ ที่ประชุมผานสภาไปแลวขอใหทานสมาชิกเขามาคุยกับทานนายก
ไดเลย เพราะ 
เลขานุการนายก อบต. ทานนายกงานเยอะมากจึงลืมโครงการไปบางขอใหทานสมาชิกเขามาคุยกับทาน

นายกดวยตัวเอง ในการสอบถามโครงการตางๆ ขอใหสอบถามทานนายกโดยตรง
เลย 

นายเชิดพงษ ปลั่งกลาง ขอตอบสถานะและความเปนจริง คือพวกผมไมกลาลวงเกินทานนายก ขอความ
กรุณาทานสมาชิก 
ปลัด อบต.  ไดสอบถามทานนายกโดยตรงเลยนะครับ 
นายบรรจง  หงษพรม ในการประชุมสภา สมาชิกสามารถสอบถามผูบริหารไดเพราะเปนหนาที่ของสมาชิก 
รองประธานสภา อบต.  
นายถวิล อุดมไชย ในการสอบถามผูบริหาร สมาชิกไดทําหนาท่ีถูกตองแลวโครงการตางๆ ที่ผานสภาไป
แลว ผูบรหิาร 
ส.อบต.เขต ๑๐  ก็รับทราบ เราไมสามารถเรงไดอีก 
นายแกว  ภาวะกา โครงการท่ีผานสภาไปแลวนั้นเมื่อมีเงินก็ดําเนินโครงการไดเลย บานขุนทอง หมูท่ี ๑ 
มี 
ส.อบต.เขต ๑  ประธานสภา มีรองนายก นายก ก็อยูที่บานขุนทอง แตโครงการไมดําเนินการเลย
ครับ 
นางลัดดา โสวะ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม ขอเชิญคะ  ...ถาไมมี  ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา อบต. 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ - เสียง 
   ลา  ๑ เสียง 
   งดออกเสียง  ๒ เสียงคือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษพรม 

มติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตาํบลขุนทอง ไดมีมติเห็นชอบกับรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ 
๒ 
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๓.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๗ ดังนี้ โอนเพิ่มเปนรายการใหม 
จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
นางลัดดา  โสวะ  ทานศุกฤษณพงศ ศิรศิักดิ์  นายกองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง  ไดย่ืนญัตติเพื่อ
ขออนุมัติโอน 
ประธานสภา อบต. เงินงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ตั้งจายเปนรายการใหม 

จํานวน ๒ รายการ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๗ ขอเชิญทานสมหมาย   สียางนอก 
เลขานุการนายก ไดชี้แจงรายละเอียดพรอมเหตุผลความจําเปนในการขออนุมัติโอน
งบประมาณครั้งนี้ ขอเชิญคะ 

นายสมหมาย  สียางนอก เรียนทานประธานสภา ผมไดรับหนังสือมอบหมายแทนนายกในการขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณ 
เลขานุการนายก อบต. รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

วิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๗ ดังนี้  ๑.โอน
เพิ่มเปนรายการใหม จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานกอสรางพื้นฐาน งบลงทุนหมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค ดังนี้  
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองโดน หมูที่ ๗ (นานาย
สายเย็น-โสกชะนี)ตอจากอันเดิม   รายละเอียดโครงการ  กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐เมตร ยาว ๒๑.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา ๑๐๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.
ขุนทองกําหนด)ตั้งงบประมาณไว ๖๐,๐๐๐ บาท (ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปพ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔)ยุทธศาสตรที่ ๑ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมและการโยธา หนา ๑๖๕)  
โอนลด จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท  ๑.แผนงานบรหิารทั่วไปงานบริหารทั่วไปงบ
บุคลากร หมวดเงินเดือนฝายการเมือง)ประเภทคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนทองถิ่น (คําชี้แจงหนา ๕๘)ตั้งไว ๒,๒๓๒,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน 
๑,๒๐๒,๔๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งน้ีจํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท เหตุผลความ
จําเปน เนื่องจากถนนเสนน้ีไดรับงบประมาณจากจังหวัดนครราชสีมาไปแลวยังเหลือ
ระยะทางอีกเพียงเล็กนอยที่ยังไมไดดําเนินการ ทางผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลขุนทองเห็นวาถนนเสนนี้ประชาชนใชสัญจรไปมาระหวางหมูบานและสามารถ
สัญจรขามจังหวัดได จึงเห็นควรใหกอสรางถนนที่เหลือตอ เพื่อใหการสัญจรไปมา
สะดวก  

นางลัดดา  โสวะ  ขอนําเรียนชี้แจงใหทานสมาชิกทกุทานทราบวาในการขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณ
รายจาย ประธานสภา อบต. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งจายเปนรายการใหม หมวดที่ดินและ
สิ่งกอสราง เปนอํานาจ 

ของสภาในการอนุมัติโอนงบประมาณครั้งนี้ทาน ศุกฤษณพงศ  ศิริศกัดิ์ นายก
องคการบริหารสวนขุนทอง ไดยื่นญัตติเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองโดน  หมูท่ี ๗  งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตอจากเสนเดมิท่ีเหลือระยะทางเพียง ๒๑ เมตร มี
สมาชิกทานใดสงสัย จะอภิปรายสามารถอภิปรายได เพื่อเปนประโยชนในการ
พิจารณา ขอเชิญคะ  ถาไมมี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๗ เสียง 
   ไมเห็นชอบ - เสียง 



   ลา  ๑ เสียง 
 งดออกเสียง  ๔   เสียงคือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษพรม,นาย

บุญสง  ไลนอก,นายณัฐพงศ  คําบุญยอ 
มติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตาํบลขุนทอง ไดมีมติเห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองโดน หมูที่ ๗ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท 
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นายสมหมาย  สียางนอก ๒.โอนเพิ่มเปนรายการใหม  จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  
เลขานุการนายก อบต. งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคา

กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ดังนี้ ๑.โครงการวางทอระบายน้ํา  บานโคกสี หมูที่ ๒ 
(หนาบานนางคําภู)  รายละเอียดโครงการ  วางทอ คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
๐.๓๐ เมตร จํานวน ๘ ทอน พรอมบอพักน้ํา จํานวน ๒ บอ  (รายละเอียดตามแบบ  
อบต.ขุนทองกําหนด)(ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) (เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง)ครั้งที่ ๑ ยุทธศาสตรที่ ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหนา ๙)  
โอนลด จํานวน ๑๐,๐๐๐บาท ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน(ฝายการเมือง) ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จํานวน๑ รายการ ดังนี้ ๑)เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (คาํชี้แจงหนา ๕๘)ตั้งไว ๒,๒๓๒,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน 
๑,๑๔๒,๔๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท เหตุผลความ
จําเปน เนื่องจาก น้ําที่ชาวบานใชในครัวเรือนไมมีท่ีระบายทําใหน้ําทวมขังขางถนน
เกิดการเนาเสีย สงกลิ่นรบกวนชาวบาน   

นางลัดดา    โสวะ ทาสมหมาย  สียางนอก เลขานุการนายก ไดชี้แจงรายละเอียดพรอมเหตุผลความ
จําเปนในการขอ 
ประธานสภา อบต. อนุมตัิโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการวาง

ทอระบายน้ํา บานโคสี หมูท่ี ๒  งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ดิฉันขอสอบถามคะวา
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เพียงพอในการจัดทําโครงการนี้หรือไม จะมีผูรับเหมา
หรือไม 

นายสมหมาย  สียางนอก นายชาง อบต. ไดออกไปสํารวจและลงพื้นที่ นาจะดาํเนินการไดงบประมาณ
เพียงพอแนนอนวาง 
เลขานุการนายก อบต. ทอระบายน้ําเทานั้นเอง 
นางลัดดา  โสวะ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญคะ เพื่อเปนประโยชนในการพิจารณาขอเชิญคะ
 ....ถาไมมี  
ประธานสภา อบต. ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
   ไมเห็นชอบ - เสียง 
   ลา  ๑ เสียง 
   งดออกเสียง  ๔           เสียงคือนางลัดดา โสวะ,นายบรรจง หงษพรม,นายณัฐ
พงศ คาํบุญยอ 

มติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตาํบลขุนทอง ไดมีมติเห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการวางทอระบายน้าํ  
บานโคกสี  หมูที่ ๒ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 



เวลา ๑๑.๓๐ น. พัก ๑๕ นาที 
เวลา ๑๑.๔๕ น. 
นางลัดดา  โสวะ  เมื่อที่ประชุมพรอมแลวประชุมตอในระเบียบวาระที่ ๔  เรือ่งอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. 
 

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่อง อื่นๆ 
นายอดิเรก    โคตรปดทุม ผมขอนําเรียนชี้แจงใหท่ีประชุมสภาฯไดรบัทราบเก่ียวกับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ 
คือทาง 
นักพัฒนาชุมชนฯ จังหวัดนครราชสีมา ไดมาตรวจสอบและทางจังหวัดไดดูใบเซ็นรับเงินที่มีการแปะโป

ของผูสูงอายุและผูพิการ ทางจังหวัดตองการใหผูนําชุมชนเซ็นรับรองกํากับ ๒ ทาน
ดวยกันพรอมขอสําเนาบัตรประชาชนคนที่เซ็นรับรอง ๒ ทานดวย ทางจังหวัด
ตองการยืนยัน ขอความรวมมือทานสมาชิกหรือผูนําในการแจกเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ 
เมื่อมีผูแปะโป ขอใหผูนําเซ็นรับรองกํากับ ๒ ทานดวยพรอมขอสําเนาบัตร
ประชาชนดวย และเรื่องที่ ๒  เรื่องการเปลี่ยนสิทธิของผูพิการขอใหสมาชิกออก
สํารวจเพื่อขอเปลี่ยนสิทธิใหผูพิการไดมีสิทธิพิเศษหลายอยางดวยกัน คือสามารถ
รักษาพยาบาลนอกพื้นท่ีได สามารถรักษาพยาบาลโรงพยาบาลอ่ืนได ไดรถเข็น หรือ
บริการอื่นๆ ผูพิการที่ไดรับสิทธิของขาราชการไมสามารถขอรับสิทธินี้ได 
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นางลัดดา  โสวะ  ดิฉันขอถาม เนื่องจากการประชุมสภาที่ผานมา ทานกัลยาณี  คําธานี  รองนายก 
อบต.  ไดแจงวา  
ประธานสภา อบต. จะนําผูถูกความประพฤติมาเก็บขยะและเผาขยะขางถนน ไมทราบวา ไดดําเนินการ
หรือยังคะ 
นางสาวกัลยาณี  คําธาน ี ขอตอบวาชวงนี้กิจกรรมโครงการตางๆมีจํานวนมากและเปนชวง ๗ วันอันตราย 
สงกรานตที่ผาน 
รองนายก อบต.  มา ภารกิจมีมากจึงยังไมไดดําเนินการคะ 
นางลัดดา  โสวะ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไมขอเชิญคะ......ถาไมมีขอปด
ประชุมสภา 
ประธานสภา อบต. องคการบริหารสวนตําบลขุนทอง 
ปดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.                                                                                                                            
 

   ..........................................ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
     (นายเชิดพงษ        ปลั่งกลาง) 
    เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง 
 
     .........................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
     (นายบุญสง            ไลนอก) 
    สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลขุนทองเขต ๓ 
 

.........................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
     (นายบุญจันทร      ประภาการ) 
    สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลขุนทองเขต ๔ 
 

.........................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
     (นายชยัรัตน      พาบุดดา) 



    สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลขุนทองเขต ๙ 
 

.........................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
     (นายถวิล           อุดมไชย) 
    สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลขุนทองเขต ๑๐ 
 

.........................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
     (นางสุพิศ        แพนไธสง) 
    สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลขุนทองเขต ๑๒ 
 

.........................................ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
     (นางลัดดา            โสวะ) 
    ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๑ คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๒๘ กมุภาพัน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นางลัดดา              โสวะ ประธานสภา อบต. ลัดดา          โสวะ  
๒ นายบรรจง            หงษพรม รองประธานสภา อบต. บรรจง         หงษ

พรม 
 

๓ นายเชิดพงษ          ปลั่งกลาง เลขานุการสภา อบต. เชิดพงษ       ปลั่ง
กลาง 

 

๔ นายแกว               ภาวะกา ส.อบต.เขต ๑ แกว            ภาวะ
กา 

 

๕ นายเสถียร            วิถีเทพ ส.อบต.เขต ๒ เสถียร          วิถี
เทพ 

 

๖ นางนนัทิยา           แพนไธสง ส.อบต.เขต ๒ นันทิยา         แพน
ไธสง 

 

๗ นายประมวล         พิมลนอก ส.อบต.เขต ๓ ประมวล        พิมล
นอก                

 

๘ นายบุญสง            ไลนอก ส.อบต.เขต ๓ บุญสง           ไล
นอก 

 

๙ นายบุญจันทร        ประภา
การ 

ส.อบต.เขต ๔ บุญจันทร    ประภา
การ 

 

๑๐ นายณรงค             จรรยา ส.อบต.เขต ๔ ณรงค            
จรรยา 

 

๑๑ นายถนอม             ยิ้มจอหอ ส.อบต.เขต ๕ ลา  
๑๒ นายวิชาญ             พรม

สุภาพ 
ส.อบต.เขต ๕ วิชาญ         พรม

สุภาพ 
 

๑๓ นางสาวชญานชุ      ทรพัย
สมบัติ 

ส.อบต.เขต ๖ ชญานุช      ทรพัย
สมบัติ 

 

๑๔ นายสมัย               โนน
สงคราม 

ส.อบต.เขต ๗ สมัย          โนน
สงคราม 

 

๑๕ นายดาวเรอืง          ทันมา ส.อบต.เขต ๗ ดาวเรือง      ทันมา  
๑๖ นายกวี                 นามโท ส.อบต.เขต ๘ กวี             นามโท  
๑๗ นายสายเย็น          นามวงษา ส.อบต.เขต ๘ สายเย็น      นาม

วงษา 
 

๑๘ นางจีระพร            ประวันจะ ส.อบต.เขต ๙ จีระพร       ประวัน
จะ 

 

๑๙ นายชัยรัตน           พาบุดดา ส.อบต.เขต ๙ ชัยรัตน       พาบุด
ดา 

 

๒๐ นายถวิล               อุดมไชย ส.อบต.เขต ๑๐ ถวิล           อุดม
ไชย 

 



๒๑ นายณัฐพงศ          คําบุญยอ ส.อบต.เขต ๑๑ ณฐัพงศ       คาํบุญ
ยอ 

 

๒๒ นางสพุิศ              แพนไธสง ส.อบต.เขต ๑๒ สุพิศ           แพนไธ
สง 

 

๒3 นางลัดดา             บัวภา ส.อบต.เขต ๑๒ ลัดดา          บัวภา  
 
ผูเขารวมประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสาวกัลยาณ ี        คําธานี รองนายก อบต. กัลยาณี       คําธานี  
๒ นายสมหมาย            สียาง

นอก 
เลขานุการนายก อบต. สมหมาย      สียาง

นอก 
 

๓ นาวีระ                    โฆสิกุล ผอ.กองชาง วีระ            โฆสิกุล  
๔ นางสาวสิทธิพร         สรสิทธิ์ รองปลัดอบต. สิทธิพร        สรสิทธิ ์  
๕ นางสาวพรทิพย        จันทะ

ดวง 
นักวิเคราะหฯ พรทิพย        จันทะ

ดวง 
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เปดประชุมเวลา  ๐๙,๐๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  นางลัดดา  โสวะ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง 
กลาวเปดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒  
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายภัทราวุฒิ  ชาโคตร ขอนําเรียนชี้แจงใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง วางาน
ประเพณีบัวไหมบัวใหญ 
ผอ.กองศึกษา คงเหลืออยูไมก่ีวัน ตอนนี้ทางองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง กําลังดําเนินการ

ตกแตงรถขบวนแห ขอนําเรียนใหที่ประชุมสภาไดรับทราบ ทางอําเภอบัวใหญไม
เนนรถขบวนแหมากมายงบประมาณใหทาง อบต.เอาเงินใหอําเภอ ทานนายกขอ
รบกวนมวลชนท่ีเขารวมขบวนแหครั้งน้ี คือสมาชิกสภา กํานันผูใหญบาน และ
ขาราชการพนักงานขององคการบริหารสวนตาํบลขุนทอง เขารวมขบวนแห
กําหนดการยังไมเปนทางการ กําหนดเวลาเปด ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐น. ทั้งน้ีทั้งนั้นขบวน
แหตองไปถึงอําเภอเวลาบายโมง ทานนายกรวบกวนทานสมาชิกและกํานัน 
ผูใหญบาน ขาราชการพนักงานที่อําเภอเวลาบายโมง ขบวนเราจะอยูที่ขบวนที่ ๕ 
น้ําดื่มจะมีใหบริการที่รถดํา อบต. และขอความอนุเคราะหกิจกรรมในวันที่ ๘ 
มีนาคม เวลา ๑๘.๐๐น.เวทีกลางจะมีการประกวดรองเพลงของ อบต.ทั้ง ๑๐ แหง 
ขอใหทางผูนําสมาชิกเขารวมงานในวันที่ ๘ ดวย ในการแตงกายปนี้เราไมไดแจกเสื้อ 
ขอใหทานสมาชิกเลือกเสื้อที่จะใสในงานดวยไดเสื้อสีมวงชมพู ผูชายใสกางเกงสุภาพ
เสื้อสีมวงชมพู ผูหญิงใสผาไหม และขอความอนุเคราะหอีกเรื่อง ตอนนี้รถขบวนแห
ของเรายังไมไดมีผาไหมเลยทานใดมีผาไหมก็ขอความอนเุคราะหนํามาประดับรถ
ขบวนแหของเราดวย กําหนดการจะออกเปนหนังสืออีกครั้ง 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผานมา 
   -ยังไมแลวเสร็จ- 
 



ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ การพิจารณาขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ รอบที่ ๓  เพื่อใหเปนไปตามขอ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการรับเงินการเบิกจายเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ..ศ. ๒๕๔๘ ที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๘๙ และขอ ๙๐ โดยขออนุมัติใชจายเงินสะสมคร้ังนี้
จํานวน รวมทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ งบประมาณทัง้สิ้น ๓,๔63,๐๐๐ บาท(สามลาน
สี่แสนหกหมื่นสามพันบาท) 

นางลัดดา  โสวะ  ทานศุกฤษณพงศ  ศิรศิักดิ์  นายกองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดยื่นญัตติเพื่อ
ขออนุมัติใช 
ประธานสภา อบต. จายเงินสะสม ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๓ รวมทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ  

งบประมาณทั้งสิ้น       ๓,๔63,๐๐๐ บาท(สามลานสี่แสนหกหม่ืนสามพันบาท) ขอ
เชิญทานสมหมาย  สียางนอก เลขานกุารนายกไดชี้แจงรายละเอียดโครงการเหตุผล
ความจําเปนและยอดเงินสะสม ณ ปจจุบัน มีจํานวนเทาไหร ขอเชิญคะ 

นายสมหมาย  สียางนอก เรียนทานประธานสภา ขอชี้แจงรายละเอียดขอมูลเงนิสะสม/สํารองรายจายที่
จําเปน ณ วันที่ ๒๖ 
เลขานุการนายก   กุมภาพันธ ๒๕๖๑  เงินคงเหลือเงินสะสมที่นําไปใชได ณ ปจจุบัน  

๔,๖๘๗,๑๑๐.๖๑ บาท  เงินสํารองงบบุคลากร ๓ เดือน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอ
อนุมัติใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๓ จํานวน ๑๑  
โครงการ งบประมาณ ท้ังสิ้น  ๓,๔63,๐๐๐ บาท(สามลานสี่แสนหกหม่ืนสามพัน
บาท)  ขอเสนอโครงการที่  
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1.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบานโคกสี หมูท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ  ปรับปรุงถนนดินโดยทําการลงหินคลุกผิวจราจร  (แยกถนน
ไปเมืองพล-ฝายใหม)  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 665 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 518.70 ลูกบาศกเมตร ปรับเกลี่ย
เรียบพรอมบดทับแนน พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ขุนทองกําหนด)  ตั้งงบประมาณไว  379,000 บาท
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง)ครั้งท่ี 1 
ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา 9) 
เหตุผลความจําเปน  เนื่องจากประชาชนในหมูบานโคกสี หมูที่ 2 ประสบปญหา
ความเดือดรอนเกี่ยวกับเสนทางสญัจรไปมาในการขนยายพชืผลทางการเกษตรไม
สะดวก จึงเห็นควรอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงถนน เพื่อเปนการบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน 

 

   2.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบานดอนคนทา หมูท่ี 3 
รายละเอียดโครงการ  ปรับปรุงถนนดินโดยทําการลงหินคลุกผิวจราจร  (สายรอบ
สระประปาหลังโรงเรียน)  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 710 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 369.20 ลูกบาศกเมตร ปรับ
เกลี่ยเรียบพรอมบดทับแนน พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 
ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ขุนทองกําหนด)  ตั้งงบประมาณไว  273,000 



บาท(ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)ครั้งท่ี 
1 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา 10) 
เหตุผลความจําเปน  เนื่องจากประชาชนในหมูบานดอนคนทา หมูท่ี 3 ประสบ
ปญหาความเดือดรอนเกี่ยวกับเสนทางสัญจรไปมาดานการเกษตรไมสะดวก เปน
หลุมเปนบอ จึงเห็นควรอนุมัติงบประมาณในการปรับปรงุถนน เพื่อเปนการบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชน 

 

   3.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโสกงูเหลือม หมูที่ 4 
รายละเอียดโครงการ  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายตะวันตกกําแพงวัด
และทิศใตกําแพงวัด) ขนาดผวิจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 500 ตารางเมตร พรอมวางทอ คสล. 
Ø 0.40 เมตร จํานวน 2 จุด ๆ ละ 6 ทอน และติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 
จํานวน 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ  อบต.ขุนทองกําหนด) ตั้งงบประมาณไว 
220,000 บาท(ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง)ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา 
11) 
เหตุผลความจําเปน  เนื่องจากประชาชนในหมูบานโสกงูเหลือม หมูท่ี 4 ประสบ
ปญหาความเดือดรอนเกี่ยวกับเสนทางสัญจรไปมาในการขนยายพชืผลทางการ
เกษตรของชาวบานไมสะดวก จึงเห็นควรอนุมัติงบประมาณในการกอสรางถนน เพื่อ
เปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

 

   4.โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม (BOX COLVERT) บานเพียไซย หมูที่ 5 
รายละเอียดโครงการ  ทําการติดตั้งทอเหลี่ยมสําเร็จรูป (BOX COLVERT)  เสนทาง
ไปบานโคกสวาง ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.00 ม. จํานวน 2 แถว ๆ ละ 4 ทอน 
พรอมผนงั คสล. กันน้ําเซาะ ทั้ง 2 ดานพรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 
จํานวน 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ  อบต.ขุนทองกําหนด)  ตั้งงบประมาณไว  
150,000 บาท(ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง)ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา 
12) 
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เหตุผลความจําเปน  เนื่องจากประชาชนในหมูบานเพียไซย หมูที่ 5 ประสบปญหา
ความเดือดรอนเนื่องดวยฤดูฝนท่ีผานมาไดเกิดอุทกภัยทําใหเกิดความเสียหายใน
พื้นที่หลายจุดทําไมสามารถสญัจรไปมาและไมสามารถกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง จึง
เห็นควรอนุมัติงบประมาณในการกอสรางทอเหลี่ยม เพื่อเปนการบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน 

 

   5.โครงการเทผนัง คสล.กันน้ําเซาะขางถนน บานหญาคา หมูท่ี 6 
รายละเอียดโครงการ  กอสรางผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเขาคุมโนนประดู) 
ขนาดขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 123.20 ตารางเมตร และทําการขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกวาง 1.80 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 52.80 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ  อบต.ขุนทอง



กําหนด)  ต้ังงบประมาณไว  70,000 บาท(ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-
2564 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา หนา 14) 
เหตุผลความจําเปน  เนื่องจากประชาชนในหมูบานหญาคา หมูท่ี 6 ประสบปญหา
ความเดือดรอนเกี่ยวกับเสนทางสญัจรไปมาดานการเกษตรไมสะดวก เปนหลุมเปน
บอ จึงเห็นควรอนุมัติงบประมาณในการปรับปรงุถนน เพื่อเปนการบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน 

 

   6.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบานหนองโดน หมูที่ 7 
รายละเอียดโครงการ  ปรับปรุงถนนดินโดยทําการลงหินคลุกผิวจราจร  (หนา
โรงเรียน-สุดเขตตําบลทาวัด)  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 650 ลูกบาศกเมตร ปรับ
เกลี่ยเรียบพรอมบดทับแนน พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 
ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ขุนทองกําหนด)  ตั้งงบประมาณไว  459,000 
บาท(ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)ครั้งท่ี 
1 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา 15) 
เหตุผลความจําเปน  เนื่องจากประชาชนในหมูบานหนองโดน หมูท่ี 7 ประสบ
ปญหาความเดือดรอนเกี่ยวกับเสนทางสัญจรไปมาดานการเกษตรไมสะดวก เปน
หลุมเปนบอ จึงเห็นควรอนุมัติงบประมาณในการปรับปรงุถนน เพื่อเปนการบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชน 

 

7.โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลุกบานโคกกลาง หมูท่ี 8 
รายละเอียดโครงการ  ปรับปรุงถนนดินโดยทําการยกระดับถนนดิน (สายไรนาย
กุหลาบ-ไรนายบุ) ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 860 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 6,708 ลูกบาศกเมตร ปรับเกลี่ยเรียบพรอมบด
ทับแนน พรอมวางทอ คสล. Ø 0.60 เมตร จํานวน 2 จุด ๆ ละ 6 ทอน และติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ  อบต.ขุนทอง
กําหนด)  ต้ังงบประมาณไว  303,000  บาท(ตามแผนพฒันาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.
2561-2564 (เพ่ิมเติม/เปลีย่นแปลง)ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หนา 17) 
เหตุผลความจําเปน  เนื่องจากประชาชนในหมูบานโคกกลาง หมูที่ 8 ประสบปญหา
ความเดือดรอนเกี่ยวกับเสนทางสญัจรในชวงหนาฝนที่ผานมาประชาชนไมสามารถ
เขาไปขนผลิตผลทางการเกษตรเพื่อนําออกสูตลาดได จึงเห็นควรอนุมัติงบประมาณ
ในการปรับปรุงถนน เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
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   8.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตรบานโคกสวาง หมูท่ี 9 
รายละเอียดโครงการ  ปรับปรุงถนนดินโดยทําการลงหินคลุกผิวจราจร  (สายหลังคู
คลองใหมตลอดเสนทาง)  ชวงที่1  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 260 ลูกบาศกเมตร 
ปรับเกลี่ยเรียบพรอมบดทับแนน  ชวงที่2  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 442 
ลูกบาศกเมตร ปรับเกลี่ยเรียบพรอมบดทับแนนพรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ



โครงการ จํานวน 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ขุนทองกําหนด)  ตั้ง
งบประมาณไว  496,000 บาท(ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 
(เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หนา 20) 
เหตุผลความจําเปน  เนื่องจากประชาชนในหมูบานหนองหิน หมูท่ี 12 ประสบ
ปญหาความเดือดรอนเกี่ยวกับเสนทางสัญจรไปมาดานการเกษตรไมสะดวก เปน
หลุมเปนบอ จึงเห็นควรอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงถนน เพื่อเปนการบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชน 

 

9.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบานโคกสวาง หมูที่ 9 
รายละเอียดโครงการ  ปรับปรุงถนนดินโดยทําการยกระดับถนนดิน (สาย
ถนนลาดยางปอมยามอางหนองกระทุม-นานางเสาร) ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
175 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 511.88 
ลูกบาศกเมตร พรอมลงหินคลุกผิวจราจรขนาดกวาง  4.00 เมตร ยาว 175 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 91.00 ลูกบาศกเมตร  
ปรับเกลี่ยเรียบพรอมบดทับแนน พรอมวางทอ คสล. Ø 0.60 เมตร จํานวน 2 จุด 
ๆ ละ 8 ทอน และติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (รายละเอียด
ตามแบบ  อบต.ขุนทองกําหนด)  ตั้งงบประมาณไว  115,000  บาท(ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)ครั้งที่ 1 
ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา 18) 
เหตุผลความจําเปน  เนื่องจากประชาชนในหมูบานโคกสวาง หมูท่ี 9 ประสบปญหา
ความเดือดรอนเกี่ยวกับเสนทางสญัจรไปมาดานการเกษตรไมสะดวก เปนหลุมเปน
บอ จึงเห็นควรอนุมัติงบประมาณในการปรับปรงุถนน เพื่อเปนการบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน 

 

10.โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงลูกรัง บานหนองหวาเอน หมูที่ 10 
รายละเอียดโครงการ ปรบัปรุงถนนดิน (สายหนองไผ - นานายทา) ชวงที่1 ทําการ
ยกระดับถนนดินขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 550 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 4,290 ลูกบาศกเมตร ปรับเกลี่ยเรียบพรอมบด
ทับแนน ชวงที่2 ทําการยกระดับถนนดินขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,100 
เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 7,150 ลูกบาศกเมตร 
ปรับเกลี่ยเรียบพรอมบดทับแนน วางทอ คสล. Ø 0.40 เมตร จํานวน 1 จุด 6 
ทอน พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จาํนวน 1 ปาย (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ขุนทองกําหนด) ตั้งงบประมาณไว 498,000 บาท(ตามแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา 22) 
เหตุผลความจําเปน  เนื่องจากประชาชนในหมูบานหนองหวาเอน หมูท่ี 10 ประสบ
ปญหาความเดือดรอนเกี่ยวกับเสนทางสัญจรไปมาดานการเกษตรไมสะดวก เปน
หลุมเปนบอ จึงเห็นควรอนุมัติงบประมาณในการปรับปรงุถนน เพื่อเปนการบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชน 
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11.โครงการกอสรางระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแบบบอตากปฏิกูล 



รายละเอียดโครงการ  ทําการกอสรางระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแบบบอตากสิ่งปฏิกูล 
ขนาดกวาง 14.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร พรอมยกระดับถนนดินขนาดกวาง 
3.00 เมตร ยาว 400 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 
910 ลูกบาศกเมตร พรอมลงหินคลุกผิวจราจรขนาดกวาง 3.00 เมตร  ยาว 400 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 156  ลูกบาศก
เมตร  ปรบัเกลี่ยเรียบพรอมบดทับแนน ติดตั้งปายประชาสมัพันธโครงการ จํานวน 
1 ปาย(รายละเอียดตามแบบ สสภ.9 – 1/60 และ อบต.ขุนทองกําหนด)  ตั้ง
งบประมาณไว 500,000  บาท(ตามแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป พ.ศ.2561-2564 
(เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หนา 27) 
เหตุผลความจําเปน  เนื่องจากประชาชนในเขตตําบลขุนทองประสบปญหาความ
เดือดรอนเก่ียวกับการกําจัดสิง่ปฏิกูลซึ่งมีการทิ้งไมเหมาะสมสงกลิ่นเหม็นรบกวน
ชาวบาน จึงเห็นควรอนุมัติงบประมาณในการกอสรางระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลเพ่ือเปน
การบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
รวมท้ังสิ้น ๑๑ โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 3,463,000 บาท  

นางลัดดา  โสวะ  ทานสมหมาย  สียางนอก  เลขานุการนายก  ไดชี้แจงรายละเอียดโครงการพรอม
เหตุผลความจําเปน 
ประธานสภา อบต. ใหที่ประชุมสภาไดรบัทราบแลวนั้น มีสมาชิกทานใดสงสัย จะอภิปรายขอเชิญ คะ 

เพื่อเปนประโยชนในการพิจารณา ขอเชิญ ดิฉันจะขอสอบถามโครงการที่ ๑ 
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  บานโคกสี หมูที่ ๒ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณถูกตองไหม สมาชิกหมูที่ ๒  

นายเสถียร  วิถีเทพ ถูกตองครับ 
ส.อบต.เขต ๒  
นางลัดดา  โสวะ  ตอไปเปนโครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  บานดอนคนทา  หมูท่ี 
๓ รายละเอียด 
ประธานสภา อบต. โครงการงบประมาณถูกตองไหม สมาชิกหมูท่ี ๓  
นายบุญสง   ไลนอก ถูกตองครับ 
ส.อบต.เขต ๓ 
นางลัดดา  โสวะ  ตอไปโครงการที่ ๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโสกงูเหลือม หมู
ที่๔  รายละเอียด 
ประธานสภา อบต. โครงการ งบประมาณถูกตองไหม สมาชิกหมูที่ ๔ 
นายบุญจันทร ประภาการ  ถูกตองครบั 
ส.อบต.เขต ๔ 
นางลัดดา โสวะ  ตอไปโครงการที่ ๔ โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม บานเพียไซย หมูที่๕  
รายละเอียดโครงการ  
ประธานสภา อบต. งบประมาณถูกตองไหม สมาชิกหมูท่ี ๕ 
นายวชิาญ  พรมสุภาพ ถูกตองครับ แตผมไดเสนอโครงการเขามา จํานวน ๒ โครงการ เปนโครงการที่
ตอเนื่องจากโครงการ 
ส.อบต.เขต ๔  เดิมที่ยังไมมีทอและที่ตรงนั้นรับน้ํา ถาไมใสทอถนนก็จะขาดอีก 
นายเชิพงษ  ปลั่งกลาง ขอตอบทานวิชาญ  พรมสุภาพ  ส.อบต.เขต ๕ ในการจัดทําโครงการจายขาดเงนิ
สะสมครั้งนี้ มี 
ปลัด อบต. งบประมาณ จํานวนจํากัด และในการออกประชาคม ชาวบานไดนาํเสนอและจัด

อันดับ โครงการ โครงการที่ ๑ กอสรางทอลอดเหลี่ยม ก็ไดจัดทําใหแลว โครงการที่
ทานสมาชิก หมูท่ี ๕ เสนอเขามา๒ โครงการ งบประมาณนอยก็ไดหมูบานละ
โครงการครบั 



นางลัดดา โสวะ  ตอไปโครงการที่ ๕ โครงการเทผนัง คสล.กันน้ําเซาะถนน  บานหญาคา หมูที่๖  
รายละเอียด ประธานสภา อบต. โครงการ งบประมาณถูกตองไหม สมาชิกหมูที่ ๖ 
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นางสาวชญานุช  ทรัพยสมบติั ดิฉันสงสัยและขอสอบถามวางบประมาณในแผนพัฒนาสี่ป ตั้งไว จํานวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท  
ส.อบต.เขต๖ ทําไมงบประมาณในการจายขาด ตั้งไว จาํนวน ๗๐,๐๐๐ บาท  ในการกอสรางจะได

มาตรฐานหรือไม เพราะพื้นท่ี ท่ีทําเปนถนนที่มีคลองผานและรับน้ําจากโสกงูเหลือม
ที่มีจํานวนมากในฤดูน้ําหลาก มีความสงสัยในงบประมาณคะ 

นายสมหมาย  สียางนอก ขอตอบสมาชิกหมูที่ ๖ วาในการประมาณการในแผนพัฒนาสี่ป เปนการประมาณ
การคราวๆ 
เลขานุการนายก เมื่อมีการจัดทําโครงการจริงทางชาง อบต. ก็ไดไปประมาณการลงพื้นที่จริงทําตาม

แบบไดงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท ผมเชื่อในมาตรฐานชาง เขาเรยีนจบมามีวิชา
ชางตองเชื่อในงบประมาณ ทําไดจริงและมาตรฐาน 

นายเชิดพงษ  ปลั่งกลาง ขอนําเรียนชี้แจงสมาชิก หมูที่ ๖ ในการประมาณการของชาง ชางไดลงพื้นที่จริงได
ออกแบบที่ 
ปลัด อบต.  มาตรฐาน และโครงการในแผนพัฒนาสี่ป เปนการประมาณการไวเพื่อครบั 
นางลัดดา  โสวะ  ตอไปโครงการที่ ๖ โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลุกบานหนองโดน หมูที่ ๗ 
รายละเอียด  
ประธานสภา อบต. โครงการงบประมาณถูกตองไหม สมาชิกหมูท่ี ๗ 
นายสมัย  โนนสงคราม ถูกตองครับ 
ส.อบต.เขต ๗ 
นางลัดดา  โสวะ  ตอไปโครงการที่ ๗  โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลุกบานโคกกลาง หมูท่ี ๘ 
รายละเอียด  
ประธานสภา อบต. โครงการงบประมาณถูกตองไหม สมาชิกหมูท่ี ๘ 
นายกวี  นามโท  ถูกตองครับ 
ส.อบต.เขต ๘ 
นางลัดดา  โสวะ  ตอไปโครงการที่ ๘  โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร บานโคก
สวาง หมูที่ ๙  
ประธานสภา อบต. รายละเอียดโครงการ  งบประมาณถูกตองไหม สมาชิกหมูที่ ๘ 
นางจีระพร ประวันจะ ถูกตองคะ 
ส.อบต.เขต ๙ 
นางลัดดา  โสวะ  ตอไปโครงการที่ ๙  โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลุก บานโคกสวาง หมูที่ ๙  
ประธานสภา อบต. รายละเอียดโครงการ  งบประมาณถูกตองไหม สมาชิกหมูที่ ๑๒ 
นางลัดดา  บัวภา  ถูกตองคะ 
ส.อบต.เขต ๑๒ 
นางลัดดา  โสวะ  ตอไปโครงการที่ ๑๐ โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงลูกรัง บานหนองหวาเอน  
หมูที ่๑๐  
ประธานสภา อบต. รายละเอียดโครงการ  งบประมาณถูกตองไหม สมาชิกหมูที่ ๑๐ 
นายถวิล  อุดมไชย ถูกตองครับ 
ส.อบต.เขต ๑๐ 



นายบรรจง หงษพรม ผมไดตรวจดูรายละเอียดโครงการแลว ทําไมไมมีทอ ในการออกไปประชาคม ของ 
อบต. ผมไดเสนอ 
ส.อบต.เขต ๑๐  ใหมีการวางทอ ๖ ทอน ครับ ถาไมวางทอในฤดูน้ําหลาก ผมวาถนนขาดแนนอน ผม

ไดคุยและแจงกับ ผอ.กองชาง แลวกอนจะจัดทํารายละเอียด 
นางลัดดา  โสวะ  นําเรียนช้ีแจงทานสมาชิกทุกทาน คะในการจัดทําขอบัญญัติ หรือการใชจายเงนิ
สะสม โครงการของ 
ประธานสภา อบต. แตละหมู ทานสมาชิก ตองมาคุยกับชางใหละเอียดดวยคะ ถาเปนถนนจะวางทอ

ไหม ใหมาคุยกับชางแลวเวลาแบบออกมาไมมีทอก็จะโทษชางไดคะ ตองมาดู
โครงการของตนเองท่ีจะเสนอเพื่อรับการพัฒนา ทานอยูในพื้นท่ีจะรูวาพื้นที่หมูบาน
ของทานตองการอะไรนะคะ จะไดผิดพลาดอีกคะ 

นายเชิดพงษ  ปลั่งกลาง ในการจัดทําแผนพัฒนา โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนา รายละเอียดโครงการ 
หรือวงเงินสามารถ 
ปลัด อบต.  แกไขไดท้ังนี้ท้ังนั้นอยูที่ งบประมาณของแตละป 
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นายสมหมาย  สียางนอก โครงการท่ีจะนําเขาสูขอบัญญัติ หรือจายขาดเงินสะสม ทานสมาชิกตองเขามา
ตรวจสอบ 
เลขานุการนายก รายละเอียดโครงการของทานสมาชิกวาถูกตองไหม รายละเอียดโครงการสมบูรณ

ไหม เพื่อตัดปญหาโครงการไมสมบูรณ นะครับ 
นางลัดดา โสวะ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายขอเชิญคะ..ถาไมมีตอไปโครงการท่ี ๑๑.โครงการ
กอสรางระบบกําจัด 
ประธานสภา อบต. สิ่งปฏิกูลแบบบอตากปฏิกูล  รายละเอียดโครงการ งบประมาณ มีสมาชิกทานใด

สงสัยจะอภิปรายสามารถอภิปรายไดพอสมควรขอเชิญคะ เพื่อเปนประโยชนในการ
พิจารณาขอเชิญคะ 

นายสมหมาย  สียางนอก โครงการน้ี เปนโครงการบอเกรอะ เพ่ือรองรับสิ่งปฏิกูล จากรถดูดสวมในตําบล และ
เห็นความสําคัญ 
เลขานุการนายก ของพยาธิจากรถดูดสวม  ตอนนี้รถดูดสวมจะเทสิ่งปฏิกูลทั่วไปไมเปนที่เปนทาง 

พยาธิไมตายก็จะฝงดินอยูเมื่อถึงฤดูน้ําหลาก พยาธิก็จะไปตามน้ําจับอยูที่กุงหอยปู
ปลา ผักตางๆแลวชาวบานก็ไปจับมากินทําใหพยาธิแพรกระจายในคน เมื่อเรามีบอ
เกรอะกําจัดสิ่งปฏิกูลแลวพยาธิก็จะตายไมแพรกระจายรายละเอียดตามเอกสาร ถา
ทานสมาชิกสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามได 

นายเสถียร  วิถีเทพ ในการทําบอเกรอะเปนบอคอนกรีตเสรมิเหล็ก ๑๔x๒๔  ลกึเทาไหรครับ แลวทําไม
มียกระดับถนน 
ส.อบต.เขต๒  ดวย 
นายวีระ  โฆสิกูล  ผมเคยชี้แจงใหที่ประชุมทราบแลวในการประชุมครั้งท่ีผานมา แบบที่เสนอบอเกรอะ
เปนแบบระบบ 
ผอ.กองชาง กําจัดบอเกรอะของมหาวิทยาลัยอุดรธานี ๑๔/๒๔ ลักษณะบอจะเปนบอคอนกรีต

ยกบนพื้น สองสวนเปนบอซึมในแตละบอจะเปนบอซึม เกา บอดวยกัน จะมีอาคารมี
หลังคากรองแสงแตสามารถยอสวนได มีระบบกําจัดกลิ่น แตละบอเปนบอซึม แหง
แลวเปนปุยสามารถเอาไปใชเปนปุยอินทรียได ทาํใหสิ่งปฏิกูลที่เอาไปทิ้งทั่วไปไดท้ิง
ที่เดียวและมีระบบกําจัดที่ดีพยาธไิมสามารถขยายไปท่ีอื่นไดและไดทําถนนเพื่อเขา
ไปในพื้นที่ดวยครบั 

นายบุญจันทร   ประภาการ ผมขอเสนอปญหาที่เรงดวนของตําบลขุนทอง เรื่องขยะผมวานาจะแกไข
ปญหาขยะกอนทํา 



ส.อบต.เขต๔ อยางอื่นครับ ทานใดที่ไปเสนทางอางโสกงูเหลือม  จากโรงเรียนเกล็ดลิ้นถึงอางโสกงู
เหลือมีขยะริมถนนนารังเกลียดมาก   ผมเคยเสนอแลวขอใหฝายบริหารไปดูงานที่ 
อบต.ทางขวาง ใกลๆ บานเราเขามีการเก็บขยะมีการออมและมีฌาปณกิจไดศพละ  
๒๐,๐๐๐ บาท จากการออมขยะ ผมวาเปนการดีนาเอามาใชในตําบลเราครับ และ
ขอเสนอเมื่อบานโคกสวาง หมูที่ ๙ เขาใหที่สาธารณะมาทําโครงการบอเกรอะแลว
นาจะทาํถนนรอบๆปาสาธารณะดวยครบั 

นางลัดดา  โสวะ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในโครงการที่ ๑๑โครงการอสรางบอเกรอะ ขอเชิญคะ...
ถาไมมีดิฉัน ขอ 
ประธานสภา อบต. สอบถามอีกครั้งมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายโครงการจายขาดเงินสะสมประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๓ ขอเชิญคะ ถาไมมีขอมติทีประชุมโครงการที่  
๑ โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลุกบานโคกสี หมูที่ ๒ งบประมาณ ๓๗๙,๐๐๐ 

บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ  - เสียง 
   ลา   ๑ เสียง 
   งดออกเสียง   ๒  เสียงคือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ
พรม 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติอนุมัติจายขาดเงนิสะสม
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบานโคกสี หมูที่ ๒ งบประมาณ ๓๗๙,๐๐๐ 
บาท 

นางลัดดา  โสวะ  ตอไปขอมติโครงการท่ี ๒ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบานดอนคนทาหมูท่ี 
๓ งบประมาณ ประธานสภา อบต.  ๒๗๓,๐๐๐ บาท 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ  - เสียง 
   ลา   ๑ เสียง 
   งดออกเสียง   ๒  เสียงคือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ
พรม 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติอนุมัติจายขาดเงนิสะสม
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบานดอนคนทา  หมูที่ ๓  งบประมาณ 
๒๗๓,๐๐๐ บาท 

นางลัดดา  โสวะ  ตอไปขอมติโครงการท่ี ๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโสกงู
เหลือม หมูที่ ๔  
ประธานสภา อบต. งบประมาณ  ๒๒๐,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ  - เสียง 
   ลา   ๑ เสียง 
   งดออกเสียง   ๒  เสียงคือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ
พรม 



ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติอนุมัติจายขาดเงนิสะสม
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโสกงูเหลือม หมูที่ ๔ งบประมาณ 
 ๒๒๐,๐๐๐ บาท 

นางลัดดา  โสวะ  ตอไปขอมติโครงการท่ี ๔ โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม (Box colvert) บานเพีย
ไซย หมูที่ ๕ 
ประธานสภา อบต. งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ  - เสียง 
   ลา   ๑ เสียง 
   งดออกเสียง   ๒  เสียงคือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ
พรม 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติอนุมัติจายขาดเงนิสะสม
โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม (Box colvert) บานเพียไซย หมูที่ ๕ งบประมาณ  
๑๕๐,๐๐๐ บาท  

นางลัดดา  โสวะ  ตอไปขอมติโครงการท่ี  ๕  โครงการเทผนัง คสล. กันน้ําเซาะถนน  บานหญาคา  
หมูที่ ๖   
ประธานสภา อบต. งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ  - เสียง 
   ลา   ๑ เสียง 
   งดออกเสียง   ๒  เสียงคือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ
พรม 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติอนุมัติจายขาดเงนิสะสม
โครงการกอสรางโครงการเทผนัง คสล. กันน้ําเซาะถนน  บานหญาคา  หมูที่ ๖ 
งบประมาณ  ๗๐,๐๐๐ บาท 

นางลัดดา  โสวะ  ตอไปขอมติโครงการท่ี ๖. โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลุกบานหนองโดน หมูที่ 
๗ งบประมาณ  
ประธานสภา อบต. ๔๕๙,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ  - เสียง 
   ลา   ๑ เสียง 
   งดออกเสียง   ๒  เสียงคือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ
พรม 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติอนุมัติจายขาดเงนิสะสม
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบานหนองโดน หมูที่ ๗ งบประมาณ 
๔๕๙,๐๐๐ บาท 
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นางลัดดา  โสวะ  ตอไปขอมติโครงการท่ี ๗. โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลุกบานโคกกลาง หมูที่ 
๘ งบประมาณ  
ประธานสภา อบต. ๓๐๓,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ  - เสียง 



   ลา   ๑ เสียง 
   งดออกเสียง   ๒  เสียงคือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ
พรม 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติอนุมัติจายขาดเงนิสะสม
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบานโคกกลาง หมูที่ ๘ งบประมาณ ๓๐๓,๐๐๐ 
บาท 

นางลัดดา  โสวะ  ตอไปขอมติโครงการท่ี ๘. โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลุกเพ่ือการเกษตรบาน
โคกสวาง หมูที่ ๙  
ประธานสภา อบต. งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ  - เสียง 
   ลา   ๑ เสียง 
   งดออกเสียง   ๒  เสียงคือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ
พรม 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมตอินุมัติจายขาดเงินสะสม
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร บานโคกสวาง  หมูที่ ๙  
งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท 

นางลัดดา  โสวะ  ตอไปขอมติโครงการท่ี ๙. โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลุก บานโคกสวาง หมูที่ 
๙  
ประธานสภา อบต. งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ  - เสียง 
   ลา   ๑ เสียง 
   งดออกเสียง   ๒  เสียงคือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ
พรม 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติอนุมัติจายขาดเงนิสะสม
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บานโคกสวาง  หมูท่ี ๙  งบประมาณ 
๑๑๕,๐๐๐ บาท 

นางลัดดา  โสวะ  ตอไปขอมติโครงการท่ี ๑๐ โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงลูกรัง บานหนอง
หวาเอน หมูที่ ๑๐ 
ประธานสภา อบต. งบประมาณ ๔๙8,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ  - เสียง 
   ลา   ๑ เสียง 
   งดออกเสียง   ๒  เสียงคือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ
พรม 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติอนุมัติจายขาดเงนิสะสม
โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงลูกรัง บานหนองหวาเอน  หมูที่ ๑๐  
งบประมาณ ๔๙8,๐๐๐ บาท 

นางลัดดา  โสวะ  ตอไปขอมติโครงการท่ี ๑๑. โครงการกอสรางระบบกําจัดสิง่ปฏิกูลแบบบอตาก
ปฏิกูล  
ประธานสภา อบต. งบประมาณ   ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ  - เสียง 
   ลา   ๑ เสียง 



   งดออกเสียง   ๒  เสียงคือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ
พรม 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติอนุมัติจายขาดเงินสะสม
โครงการที่ ๑๑. โครงการกอสรางระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแบบบอตากปฏิกูล 
 งบประมาณ   ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
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๓.๒  การจัดตั้งวัดปาสุนทรสนัติธรรม  บานขุนทอง  หมูที่ ๑  
นางลัดดา  โสวะ  บานขุนทอง  หมูที่ ๑ ตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา  แยกออก
จากบานโคกสี    
ประธานสภา  อบต. หมูที่ ๒ เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๖ ตั้งเปนหมูบานขุนทองเมื่อปพ.ศ. ๒๕๑๖ กอนหนานี้ได

ไปทําบุญที่วัดบานโคกสีซึ่งมีระยะทางหางจากบานขุนนทอง หมูที่ ๑ ประมาณ  ๒ 
กิโลเมตร  ซึ่งไมสะดวกในการเดนิทางจึงไดกอสรางวัดปาสนุทรสันติธรรม มาตั้งแตป 
พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งที่ดินท่ีกอสรางวัดเปนที่ดินของ สปก จังหวัดนครราชสีมา วัดปา
สุนทรสันติธรรม ของหมูที่ ๑บานขุนทอง ยังเปนที่พักสงฆ ซึ่งยังไมมีทะเบียนวัดเลย 
ในวันน้ีทางสมาชิกบานขุนทอง หมูที่๑ จะขออนุมัติเพื่อขอใหที่ประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลขุนทอ มีมติเห็นชอบในการขอข้ึนทะเบียนวัดใหถูกตอง ขอเชิญ
นายแกว ภาวะกา   ส.อบต.เขต๑ 

นายแกว  ภาวะกา ผมไดไปสาํนักพุทธศาสนา จังหวัดนครราชสี เมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สํานักพุทธ 
ส.อบต.เขต ๑ ศาสนาไดใหรายละเอียดในการกอตั้งวัดและขึ้นทะเบียนวัดใหถูกตองโดยมี

รายละเอียด ดังนี้  วัดที่กอสรางไมทําลายสิ่งแวดลอมของชุมชน  ไมทําใหมีมลพิษ
ทางอากาศในชุมชน ไมขวางทางจราจรทางบก ทางน้าํ  ทางอากาศ ไมกอความ
รําคาญใหชุมชน ซึ่งทางบานขุนทอง ตองการใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
ขุนทอง มีมติเห็นชอบในการกอสรางวัดใหขึ้นทะเบียนวัดใหถูกตองขอความกรุณาใน
การขอมติจากสมาชิกทุกทานไดเห็นชาวบานขุนทองดวยครับ 

นายเชิดพงษ  ปลั่งกลาง ผมขอสอบถามสมาชิก หมูที่ ๑บานขุนทอง วาในการเตรียมเอกสารไดมีเอกสารทุก
อยางเรียบรอย 
ปลัดอบต.  แลวใชไหมครบั  เหลืองเพียงมติจากที่ประชุมสภาใชไหมครับ 
นายแกว  ภาวะกา เอกสารทุกอยางทางหมูบานขุนทอง  ไดมีไวเรียบรอยแลวครับเหลือเพียงมติที่
ประชุมสภาครบั 
ส.อบต.เขต๑ 
นางลัดดา  โสวะ  คะ ดิฉันเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบลขุนนทอง หมูที่ ๑ บานขุนทอง 
ขอความกรุณาที่ 
ประธานสภาอบต. ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดเห็นใจชาวบานขุนทอง ในการขอ

มติเห็นชอบในการจัดตั้งวัดปาสุนทรสนัติธรรม ของหมูที่ ๑ ดวยเพราะทางหมูบาน
ขุนทองไดตั้งวัดมานานหลายปแลวและไมทําใหเกิดความรําคาญแกชุมชน ไมทาํใหมี
มลพิษทางอากาศ ไมขีดขวางทางบกทางถนน และไมกีดขวางทางนํ้า มีแตใหชุมชน
เกิดความสามัคคีในชุมชน ขอความเห็นใจในการลงมติครั้งนี้ดวยคะ  มีสมาชิกทาน
ใดจะอภิปรายสอบถามสามารถอภิปรายไดคะ ขอเชิญคะ 

นายถวิล  อุดมไชย ผมเห็นดวยในการกอตั้งวัดปาสุนทรสันติธรรม ผมเคยเปนผูชวยผูใหญบานนองหวา
เอน  หมูที่ ๑๐  
ส.อบต.เขต ๑๐ สมัยนาย บุญเรอืน  วิถีเทพ เปนผูใหญบานขุนทอง หมูที่ ๑ เคยไดไปขอตั้งวัดครั้ง

หนึ่งแลว แตไมสําเรจ็ เพราะเปนที่ดินของสปก.  
นางลัดดา  โสวะ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายขอเชิญคะ ...ถาขอมติที่ประชุม 



มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ  - เสียง 
   ลา   ๑ เสียง 
   งดออกเสียง   ๒  เสียงคือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ
พรม 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติอนุมัติเห็นชอบในการกอตั้ง
วัดปาสุนทรสันติธรรม บานขุนทอง หมูที่ ๑ ตําบลขุนทอง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัด
นครราชสีมา  
 

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่อง  อื่นๆ 
นายณัฐพงศ  คําบุญยอ ผมขอสอบถามครับที่จายขาดไปแลวรอบที่ ๑   รอบที่ ๒ โครงการของบานเกล็ดลิ้น 
หมูที่ ๑๑ 
ส.อบต.เขต๑๑  เมื่อไหรจะดําเนินการครับ 
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นายสมหมาย  สียางนอก คาดวาไมนานครับ  ทานนายกรับปากแลวจะรีบดําเนินการครับ 
เลขานุการนายก 
นายบุญสง   ไลนอก ผมขอสอบถามครับ โครงการของบานดอนคนทา หมูที่ ๓ หอยโขง ถังน้ําก็ตั้งมา
นานแลว ยังไมมีนํ้า 
ส.อบต.เขต ๓  เขาไปในถังเลย ถังจะผุหมดแลวครบั เมื่อไหรจะหาผูรับเหมาใหครับ 
นายสมหมาย  สียางนอก  ทานสมาชิก หมูที่ ๓  ครับถาทานตองการอะไร อยากทราบอะไร สอบถามทาน
นายกโดยตรงเลย 
เลขานุการนายก ครบัผมขอแจง เรื่องไปศึกษาดูงาน ชวงหลังงานบัวไหมบัวใหญ  ๓ คืน ๒ วัน ท่ี

จังหวัดกาญจนบุรี และเพชรบุรคีรับ  รายลเอียดจะทําเปนหนังสืออีกครั้งหนึ่ง 
นางกัลยาณี  คาํธาน ี ขอนําเรยีนชี้แจงที่ประชุมสภา  ดิฉันเปนตัวแทนผูบริหารในการออกประชุม
โครงการไทยเขมแข็ง  
รองนายก อบต. ไทยยั่งยืนซึ่งไดรับทราบปญหาของชาวบานเกือบทุกหมูบานปญหาที่๑คือเรื่องขยะ 

ผูบรหิารไมนิ่งนอนใจในการแกไขปญหา ตอนนี้ชาวบานไดมีการคัดแยกขยะอินทรีย 
ขยะมีพิษ ขยะรีไซเคลิ ดิฉันขอแกปญหาเบื้องตนกอนคือจะนําผูถูกความประพฤติมา
เก็บขยะขางทาง เผาขยะทางใหสะอาดกอน ในการทําบอเกรอะจะออกประชุม
พรอมผูใหญ ส.อบต . บานโคกสวาง หมูที่ ๙ เพื่อขอที่สาธารณะในการทําบอเกรอะ
ตอไป 

นางลัดดา  โสวะ  มีสมาชิกทานใดมีเรื่องจะเสนอหรืออภิปรายขอเชิญคะ  ถาไมมีขอปดประชุม 
ประธานสภา อบต.  
ปดประชุมเวลา ๑๓.๓๐น. 
 

....................................................ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
     (นายเชิดพงษ        ปลั่งกลาง) 
    เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง 
 

     .....................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
     (นายบุญสง            ไลนอก) 
    สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลขุนทองเขต ๓ 
 



...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
     (นายบุญจันทร      ประภาการ) 
    สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลขุนทองเขต ๔ 
 

................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
     (นายชัยรัตน      พาบุดดา) 
    สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลขุนทองเขต ๙ 
 

...............................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
     (นายถวิล           อุดมไชย) 
    สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลขุนทองเขต ๑๐ 
 

.............................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
     (นางสุพิศ        แพนไธสง) 
    สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลขุนทองเขต ๑๒ 
 

..............................................ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
     (นางลัดดา            โสวะ) 
    ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขนุทอง 
สมยัสามัญ สมัยที่ ๑  ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑ 

วันจันทรที่ ๑๙ กุมภาพัน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นางลัดดา              โสวะ ประธานสภา อบต. ลัดดา           โสวะ  
๒ นายบรรจง             หงษพรม รองประธานสภา อบต. บรรจง          หงษ

พรม 
 

๓ นายเชิดพงษ          ปลั่งกลาง เลขานุการสภา อบต. เชิดพงษ       ปลั่ง
กลาง 

 

๔ นายแกว                 ภาวะกา ส.อบต.เขต ๑ แกว             ภาวะ
กา 

 

๕ นายเสถียร             วิถีเทพ ส.อบต.เขต ๒ เสถียร          วิถี
เทพ 

 

๖ นางนนัทิยา           แพนไธสง ส.อบต.เขต ๒ นันทิยา         แพน
ไธสง 

 

๗ นายประมวล         พิมลนอก ส.อบต.เขต ๓                -  
๘ นายบุญสง            ไลนอก ส.อบต.เขต ๓ บุญสง            ไล

นอก 
 

๙ นายบุญจันทร        ประภา
การ 

ส.อบต.เขต ๔ บุญจันทร     ประภา
การ 

 

๑๐ นายณรงค             จรรยา ส.อบต.เขต ๔ ณรงค            
จรรยา 

 

๑๑ นายถนอม             ยิ้มจอหอ ส.อบต.เขต ๕ ถนอม           ยิ้มจอ
หอ 

 

๑๒ นายวิชาญ            พรมสุภาพ ส.อบต.เขต ๕ วิชาญ          พรม
สุภาพ 

 

๑๓ นางสาวชญานชุ    ทรัพยสมบัติ ส.อบต.เขต ๖ ชญานุช      ทรพัย
สมบัติ 

 

๑๔ นายสมัย               โนน
สงคราม 

ส.อบต.เขต ๗ สมัย          โนน
สงคราม 

 

๑๕ นายดาวเรอืง         ทันมา ส.อบต.เขต ๗ ดาวเรือง      ทันมา  
๑๖ นายกวี                  นามโท ส.อบต.เขต ๘ กวี             นามโท  
๑๗ นายสายเย็น          นามวงษา ส.อบต.เขต ๘ สายเย็น      นาม

วงษา 
 

๑๘ นางจีระพร             ประวัน
จะ 

ส.อบต.เขต ๙ จีระพร         ประ
วันจะ 

 

๑๙ นายชัยรัตน           พาบุดดา ส.อบต.เขต ๙ ชัยรัตน        พาบุด
ดา 

 

๒๐ นายถวิล               อุดมไชย ส.อบต.เขต ๑๐ ถวิล            อุดม  



ไชย 
๒๑ นายนัฐพงศ          คาํบุญยอ ส.อบต.เขต ๑๑ นฐัพงศ        คําบุญ

ยอ 
 

๒๒ นางสุพิศ             แพนไธสง ส.อบต.เขต ๑๒ สุพิศ            แพน
ไธสง 

 

๒3 นางลัดดา            บัวภา ส.อบต.เขต ๑๒ ลัดดา           บัวภา  
 
ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นางสาวกัลยาณ ี        คําธานี รองนายก อบต. กัลยาณี       คําธานี  
๒ นายสุบัน                 คําหลง รองนายก อบต. สุบัน           คาํหลง  
๓ นายสมหมาย            สียาง

นอก 
เลขานุการนายก อบต. สมหมาย      สียาง

นอก 
 

4 นางสิทธิพร              สรสิทธิ์ รองปลัด อบต. สิทธิพร        สรสิทธิ์  
5 นายวีระ                  โฆสิกุล ผอ.กองชาง วีระ             โฆสิกุล  
6 นางสาวพรทิพย        จันทะ

ดวง 
นักวิเคราะหฯ พรทิพย        จันทะ

ดวง 
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เปดประชุมเวลา  ๐๙,๐๐ น. 

เมือ่ที่ประชุมพรอมแลว  นางลัดดา  โสวะ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ขุนทอง กลาวเปดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งท่ี 
๑  
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นางลัดดา  โสวะ  ขอแจงเรื่องมีขาราชการมารับตําแหนงที่องคการบริหารสวนตําบลขุนทอง จํานวน 
๒ ทาน ดวยกัน  
ประธานสภา อบต. ขอใหทาน ทั้ง ๒ แนะนําตัวคะ 
นายวีระ  โฆสิกุล  ผมชื่อนายวีระ  โฆสิกุล ตําแหนง ผอ กองชางอบต.ขุนทอง มาจาก อบต ดอนตะ
หนิน สมรสแลว ขอ 
ผอ.กองชาง  ฝากเนื้อฝากตัวดวยครับ 
นางสาวกนกวรรณ ไทยงูเหลือม ดิฉันขอแนะนําตัวชื่อนางสาวกนกวรรณ ไทยงูเหลือม โสดมาจากอําเภอสีคิ้ว 
สอบไดใหม 
นักวิชาการการเงินฯ ในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีมารับตาํแหนงการเงินและบัญชีขอฝากเนื้อฝาก
ตัวดวยคะ 
นางลัดดา  โสวะ  คะขอตอนรับขาราชการทั้ง ๒ ทานสมาชิกทานใดมีเรื่อง ปรึกษาในเรื่องโครงการ
เรื่องชางก็มาหาประธานสภา อบต.  ผอ.กองชางทานวีระ โฆสิกุล ผอ.กองชางอบต.ขุนทอง และถาทาน
สมาชิกมีปญหาเรื่องการเงินการ 

บัญชี มาหานอง กนกวรรณ ไทยงูเหลือม นักวิชาการการเงนิและบัญชีไดเลยนะคะ 
ขอบคุณทั้งสองทานคะ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
รายการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๑ ประจาํวันที่ ๒๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 



มติที่ประชุม  -รับรอง- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุม ระยะเวลาและวันเริ่มตนสมัยประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลขุนทองสมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวดที่ ๒ การประชุม ขอ๒๓ การ
กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุม สมัย
ประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป
ของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประชุมสามัญประจําปสมัยแรก
ของปถัดไปใหประธานสภาทองถิ่นนาํปรึกษาในทีป่ระชุมสามัญสมัยแรกของแต
ละปโดยใหนาํความในขอ ๑๑มาใชบังคับโดยอนุโลม 

นางลัดดา  โสวะ  การกําหนดจํานวนสมัยประชมุ ระยะเวลาและวันเริ่มตนสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบล 
ประธานสภาอบต. ขุนทอง สมัยสามัญ ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. 
๒๕๕๔ หมวดท่ี ๒ การประชมุ ขอ๒๓ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจําป ระยะเวลาและวันเริม่ตนประชุม สมัยประชุมสามญัประจําปของแตละสมัย
ในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญ ขอ ๑๑ (๓) สําหรับองคการบริหารสวนตาํบลใหสภาองคการบรหิาร
สวนตําบลกําหนดวาปนั้นจะมปีระชุมสามัญกี่สมัย แตละสมยัในปนั้นจะเริ่มเมื่อใด 
แตละสมัยในปนั้นก่ีวัน กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัย
แรกของปถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน และมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  วาในปหนึ่งใหมีสมัยประชุม
สามัญ สองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนด แต
ไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาํปใหสภาองคการบริหารสวนตาํบล
กําหนดคะ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือจะเสนอวาในป พ.ศ. ๒๕๖๑ จะ 
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กําหนดสมัยประชุมสามัญกี่สมัยขอเชิญเสนอเลยคะ 
นายเชิดพงษ ปลั่งกลาง ขอนําเรียนเพิ่มครับระเบียบกําหนดไวสมัยแรกจะตองเปนเดอืนกุมภาพัน และอีกคือ
เดือนสิงหาคม  
ปลัด อบต.  เพื่อพิจารณาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณครับ 
นางสุพิศ  แพนไธสง ดิฉันขอเสนอในป พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดใหมีสมัยประชุมสามัญ สี่ สมัยคะ และขอ
เสนอเดือนเมษายน 
ส.อบต.เขต๑๒ เปนสมัยที่ สอง สมัยที่  สามเดือนสิงหาคม สมัยที่ สี่เดือนธันวาคมคะสองสมยัก็นอย

เกินไปขอเปนสี่สมัยคะ 
นางลัดดา  โสวะ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนขอเชิญคะ ..ถาไมมีมติที่ประชุม 
ประธานสภา อบต.  
มติที่ประชุม กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ สี่สมัย สมัยที่ สองเดือน 

เมษายน สมัยที่ สามเดือน สิงหาคม สมัยที่ ส่ี เดือน ธันวาคม 
นางลัดดา  โสวะ  ขอเชิญกําหนดวันเริ่มตนสมัยประชุมระยะเวลา กี่วัน ชวงระยะเวลาสมัยประชุม
สามัญ วันสิ้นสุดของ 
ประธานสภาอบต. สมัยประชุม ขอเชิญคะ 



นางสุพิศ แพนไธสง ดิฉันขอเสนอแตละสมัยวันเริ่มตนคือวันท่ี ๑๔ ระยะเวลา ๑๕ วัน สิ้นสุดวันที่ ๒๘ 
คะ 
ส.อบต.เขต ๑๒  
นางลัดดา  โสวะ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนขอเชิญคะ  ...ถาไมมีมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  วันเริ่มตนสมัยประชุมแตละสมัย คือวันที่ ๑๔ ระยะเวลาของแต ๑๕ วัน สิ้นสุด
วันที่ ๒๘  
นางลัดดา   โสวะ  ขอเชิญกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไปและระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจําป 
ประธานสภาอบต. สมัยแรกของปถัดไปขอเชิญ 
นางสุพิศ  แพนไธสง ดิฉันขอเสนอ สมยัแรกของปถัดไปเดือนกุมภาพัน วันเริ่มตนสมัยประชุม วันที่ ๑๔ 
ระยะเวลา๑๕ วัน  
ส.อบต.เขต ๑๒  สิ้นสุด วันที่ ๒๘ คะ 
นางลัดดา โสวะ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนไหมขอเชิญคะ...ถาไมมีมติที่ประชุม 
ประธานสภาอบต. 
มติที่ประชุม   สมัยแรกของปถัดไปเดือนกุมภาพัน วันเริ่มตนสมัยประชุม วันที่ ๑๔ ระยะเวลา
๑๕ วัน  
   สิ้นสุด วันที่ ๒๘ คะ 
 

๓.๒ เรื่อง รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔(เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง)ครั้งที่ ๑ ขององคการบริหารสวนตําบลขุนทอง เพื่อใหตามขอ ๒๒ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๒)พ.ศ. ๒๕๕๙ 

นางลัดดา  โสวะ  ทานนายกศุกฤษณพงศ  ศิริศักดิ์ นายกองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดย่ืนญัตติ
รางแผนพัฒนา 
ประธานสภาอบต. ทองถ่ินสี่ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔(เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)ครั้งที่ ๑ขององคการบริหาร

สวนตําบลขุนทอง เพื่อใหตามขอ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๒)พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ
เชิญทานสมหมาย  สียางนอก เลขานกุารนายก ไดแถลงชี้แจงรายละเอียดใหที่
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทองไดพิจารณาขอเชิญคะ 

นายสมหมาย สียางนอก เรียนประธานสภา ผมไดรับมอบหมายจากทานศุกฤษณพงศ  ศิริศกัดิ์ นายกองคการ
บริหารสวน 
เลขานุการนายก ตําบลขุนทอง ใหชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมสภา ไดรับทราบแทนทานนายก ผม

ขอเชิญนางสาวพรทิพย จันทะดวง นักวิเคราะหฯ ไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุม
สภาไดรบัทราบขอเชิญครับ 

นางสาวพรทิพย จันทะดวง รางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔(เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง)ครั้งท่ี ๑ 
ขององคการบริหาร 
นักวิเคราะหฯ สวนตําบลขุนทอง หลักการและเหตุผลในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ 

องคการบริหารสวนตําบลขุนทองมีภารกิจสําคัญในการพัฒนาทองถ่ิน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตความเปนอยูของ 

 
/ประชาชน... 

-4- 
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตาํบลขุนทองใหดีข้ึน และไดมกีารประกาศใช
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ไปแลวนั้น  องคการบริหารสวนตําบลขุนทอง
เพือ่ใหสอดคลองขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบันตามภารกิจหนาที่และเพื่อเปน



การเชื่อโยงโครงการ/กิจกรรมในการจัดทําขอบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และรายจายในการจายขาดเงนิสะสม ทาํให
สามารถในการแกไขปญหาและดําเนินการตามความตองการของประชาชน ภายใต
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของตอไป  ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนนิการเปนไปอยางถูกตอง
ตามระเบียบ และใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องคการ
บริหารสวนตําบลขุนทองเพิ่มเติมโครงการ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพ่ิมเติม/เปลีย่นแปลง)ครั้งที่ ๑ตามที่องคการบริหารสวนตาํบล
ขุนทองไดออกประชาคมทุกหมูบานที่ผานมา โครงการที่เพ่ิมเติมมีจํานวน ๑๙ 
โครงการดังนี้ เปนโครงการใหมที่ยังไมบรรจุในแผนพัฒนาสีป่ ดูตามเอกสารนะคะ 
สมาชิกทุกทานเปนโครงการท่ี อบต.ออกประชาคมท่ีผานมาถูกตองไหม ดูเอกสาร
นะคะ มี ๑๙ โครงการ โครงการที่เปลี่ยนแปลงมีจํานวน 19 โครงการดังนี้  
๑.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บานโคกสีหมูท่ี ๒ (แยกถนนเมืองพล-ฝาย
ใหม)ป ๖๒เปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงถนดินลงหินคลุก บานโคกสีหมูที่ ๒ (แยก
ถนนเมืองพล-ฝายใหม)ป ๖๑  
๒.โครงการรางระบายน้าํบานโคกสี หมูที่ ๒ (หนาบานนางคาํภู)ป๖๔ เปลี่ยนแปลง 
โครงการรางระบายน้าํบานโคกสี หมูที่ ๒ (หนาบานนางคําภู)ป๖๑ 
๓.โครงการปรับปรุงถนนลาดผิวแอสฟลทติก บานโคกสี หมูที่๒(ซอยบานนาง
กัลยาณี-บานนายสาํรวย)ป ๖๑ เปลี่ยนแปลง โครงการปรับปรุงถนนคสล.ทับเสน
เดิมบานโคกสี หมูที่๒(ซอยบานนางกัลยาณี-บานนายสาํรวย)ป ๖๒  
๔.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บานดอนคนทา หมูที่ ๓ (สายรอบสระ
ประปาหลังโรงเรยีน)ป ๖๔เปลี่ยนแปลง)โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บาน
ดอนคนทา หมูท่ี ๓ (สายรอบสระประปาหลังโรงเรียน)ป ๖๑ 
๕.โครงการกอสรางถนนคสล. บานหญาคา หมูท่ี ๖ (ถนนหนาโรงเรียน-บานนาง
วรรณวิษา)ป ๖๑เปลี่ยนแปลง โครงการกอสรางถนนคสล. บานหญาคา หมูที่ ๖ 
(ถนนหนาโรงเรียน-บานนางวรรณวิษา)ป ๖๒ 
๖.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บานหนองโดน หมูที่ ๗ (สามแยกสวนนางทอง
เลื่อน-ดอนปูตา)ป ๖๔ เปลี่ยนแปลง โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลุก บาน
หนองโดน หมูที่ ๗ (สามแยกสวนนางทองเลื่อน-ดอนปูตา)ป ๖๑ 
๗.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บานหนองโดน หมูท่ี ๗ (หนาโรงเรียน-สุด
เขตตําบลทาวัด) แบบ ผ.๐๓เปลี่ยนแปลง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บาน
หนองโดนหมูท่ี ๗ (หนาโรงเรยีน-สุดเขตตําบลทาวัด) แบบ ผ.๐๑ 
๘.โครงการปรับปรุงถนนลงดินหินคลุก บานหนองโดน หมูท่ี ๗ (สามแยกโรงเรียน-
สามแยกสวนนางทองเลื่อน) ป๖๑ เปลี่ยนแปลง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุก บานหนองโดนหมูท่ี ๗ (สามแยกโรงเรียน-สามแยกสวนนางทองเลื่อน) ป๖๒ 
๙.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บานโคกกลาง  หมูที่ ๘ (สามแยกคลอง
อีสานเขียว-ไรนายอุบล) ป๖๒ เปลี่ยนแปลง  โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลง
หินคลุก บานโคกกลาง  หมูท่ี ๘ (สามแยกคลองอีสานเขียว-ไรนายอุบล) ป๖๑ 
 
 

/10.โครงการ... 
-5- 

๑๐.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บานโคกกลาง  หมูท่ี ๘ (ไรนายกุหลาบ-ไร
นายบุ) ป๖๓เปลี่ยนแปลง  โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลุก บานโคก
กลาง  หมูที่ ๘ (ไรนายกุหลาบ-ไรนายบุ) ป๖๑ 



๑๑.โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลุก บานโคกกลาง  หมูที่ ๘ (จากนา
นายอุบลศรีงาม-นานางสมพร ทะสุนทร)ตอจากอันเดิม ป๖๑ เปลี่ยนแปลง  
โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลกุ บานโคกกลาง  หมูที่ ๘ (จากนานาย
อุบลศรีงาม-นานางสมพร ทะสุนทร)ตอจากอันเดิม ป๖๒ 
๑๒.โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลุก บานโคกสวาง  หมูที่ ๙ (สาย
ถนนลาดยางปอมยาม-อางหนองกระทุม)ตอจากอันเดิมเปลี่ยนแปลง  โครงการ
ปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลุก บานโคกสวาง  หมูท่ี ๙ (สายถนนลาดยางปอม
ยามอางหนอง-นานางเสาร) 
๑๓.โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลุก บานโคกสวาง  หมูที่ ๙ (อาง
หนองกระทุมแยกนานางสาลนิี-หนองหิน)เปลี่ยนแปลง โครงการปรับปรุงถนนดนิ
ยกระดับลงหินคลุก บานโคกสวาง  หมูที่ ๙ (อางหนองกระทุมแยกนานางสาลินี-
สามแยกหนองหิน) 
๑๔.โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลุกเพื่อการเกษตร บานโคกสวาง  หมู
ที่ ๙ (สายหลังคูคลองใหมตลอดเสนทาง)ป๖๔ เปลี่ยนแปลง โครงการปรับปรุงถนน
ดินยกระดับลงหินคลุกเพื่อการเกษตร บานโคกสวาง  หมูที่ ๙ (สายหลังคคูลองใหม
ตลอดเสนทาง)ป๖๑ 
๑๕.โครงการกอสรางถนนคสล. บานโคกสวาง หมูที่ ๙ (หลังวัด-หนองโพ)ป๖๔ 
เปลี่ยนแปลง โครงการกอสรางถนนคสล. บานโคกสวาง หมูท่ี ๙ (หลังวัด-หนองโพ)
ป๖๒ 
๑๖.โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงลูกรังบานหนองหวาเอน หมูที่ ๑๐ (หนอง
ไผ-นานายทา)ป๖๓ เปลี่ยนแปลง โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงลูกรังบาน
หนองหวาเอน หมูท่ี ๑๐ (หนองไผ-นานายทา)ป๖๑ 
๑๗.โครงการกอสรางถนนคสล. บานหนองหวาเอน หมูที่ ๑๐ (บานนางโฮม-บาน

นายกร 
กฏ)ป๖๑ เปลี่ยนแปลง โครงการกอสรางถนนคสล. บานหนองหวาเอน หมูที่ ๑๐ 
(บานนางโฮม-บานนายกรกฏ)ป๖๒ 
18.โครงการกอสรางทํานบกักเก็บน้ําบานเพียไซย หมูท่ี ๕(ชํารุดจากอุทกภัย ป๕๓)
ป๖๒ เปลี่ยนแปลงโครงการกอสรางทํานบกักเก็บน้ําบานเพยีรไซย หมูที่ ๕(ชํารุด
จากอุทกภัย ป๕๓)ป๖๑ 
19.โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารบานพักขาราชการ อบต.ขุนทอง ป๖๔ 
เปลี่ยนแปลง โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารบานพักขาราชการ อบต.ขุนทอง ป
๖๑ 
ขอใหทานสมาชิกแตละหมูบานตรวจสอบโครงการของทานที่เสนอเขามาตามที่
องคการบริหารสวนตําบลขุนทองไดออกประชาคมที่ผานมา วาถูกตองหรือไม
โครงการ รายละเอียดโครงการคะ 

นางลัดดา  โสวะ  นางสาวพรทิพย   จันทะดวง  นักวิเคราะหฯ ก็ไดชี้แจงรายละเอียดใน ราง
แผนพัฒนาสีป พ.ศ.  
ประธานสภา อบต. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ แลวนั้นเพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒)พ..ศ. ๒๕๕๙ ขอ 
๒๒ เพื่อประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปได  โครงการที่เพิ่มเติมมีจํานวน ๑๙ โครงการ 
ของให ทานสมาชิก ขอใหทานสมาชิกตรวจสอบดูดวยคะวาโครงการที่เสนอเขามา 
ถูกตองหรือไมรายละเอียดโครงการ ทั้ง ๑๙ โครงการ เปนโครงการที่ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ป โครงการที่เปลีย่นแปลงมีจํานวน 19 โครงการ ก็จะเปลี่ยนแปลงจาก 
โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงใหมมา



อยูปพ.ศ. ๒๕๖๑ หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ขอใหทานสมาชิกตรวจดู
เอกสารประกอบไปดวยและตรวจดูวา โครงการของทานถูกตองหรือไม คะมีสมาชิก
ทานใดจะอภิปรายขอเชิญคะ เพ่ือเปนประโยชนในการพิจารณาใหความเห็นชอบ 
ขอเชิญคะ ดิฉันขอสอบถามทานสมาชิกแตหมูคะ หมูที่ ๑ บานขุนทอง 
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โครงการที่นําเสนอในรางแผนพัฒนาสี่ปถูกตองหรือไม 

นายแกว   ภาวะกา ถูกตองครับ 
ส.อบต.เขต๑  
นางลัดดา  โสวะ  หมูที่๒  บานโคกสี 
ประธานสภาอบต.  
นายเสถียร  วิถีเทพ ถูกตองครับ 
ส.อบต.เขต๒ 
นางลัดดา โสวะ  หมูที่ 3   บานดอนคนทา 
ประธานสภา 
นายบุญสง   ไลนอก ถูกตองครับ 
ส.อบต.เขต๓  
นางลัดดา โสวะ  หมูที่ ๔  บานโสกงูเหลือม 
ประธานสภา อบต.  
นายบุญจันทร   ประภาการ ถูกตองครับ 
ส.อบต.เขต๔ 
นางลัดดา โสวะ  หมูที่ ๕  บานเพียไซย 
ประธานสภา อบต.  
นายวชิาญ  พรมสุภาพ ถูกตองครับ 
ส.อบต.เขต๕ 
นางลัดดา โสวะ  หมูที่ ๖  บานหญาคา 
ประธานสภา อบต.  
นางสาวชญานุช ทรัพยสมบัติ ถูกตองคะ 
ส.อบต.เขต ๖ 
นางลัดดา  โสวะ  หมูที่ ๗  บานหนองโดน 
ประธานสภา อบต. 
นายสมัย   โนนสงคราม ถูกตองครับ 
ส.อบต.เขต ๗ 
นางลัดดา  โสวะ  หมูที่ ๘  บานโคกกลาง 
ประธานสภา อบต. 
นายกวี  นามโท  ถูกตองครับ 
ส.อบต.เขต ๘ 
นางลัดดา  โสวะ  หมูที่ ๙ บานโคกสวาง 
ประธานสภา อบต. 
นางจีระพร   ประวันจะ ถูกตองคะ 
ส.อบต.เขต ๙ 
นางลัดดา  โสวะ  หมูที่ ๑๐ บานหนองหวาเอน 
ประธานสภา อบต. 
นายถวิล   อุดมไชย ถูกตองครับ 



ส.อบต.เขต ๑๐ 
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นางลัดดา  โสวะ  หมูที่ ๑๑ บานเกล็ดลิ้น 
ประธานสภา อบต. 
นายณัฐพงษ  คําบุญยอ ถูกตองครับ 
ส.อบต.เขต ๑๑ 
นางลัดดา  โสวะ  หมูที่ ๑๒ บานหนองหิน 
ประธานสภา อบต. 
นายลัดดา บัวภา  ถูกตองคะ 
ส.อบต.เขต ๑๒ 
นางลัดดา  โสวะ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมขอเชิญคะ  ...ถาไมมี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา อบต. 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

ไมเห็นชอบ - เสียง 
ขาดประชุม ๑ เสียง 
งดออกเสียง  ๒  เสียงคอืนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษพรม 
ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาสีป
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔(เพิ่มติม/เปลี่ยนแปลง)ครั้งที่ ๑ ขององคการบริหารสวนตําบล
ขุนทอง 
 

๓.๓  โอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
นางลัดดา  โสวะ  ทานศุกฤณพงศ  ศิริศักดิ์  นายกองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดย่ืนญัตติเพ่ือ
ขออนุมัติโอน 
ประธานสภา อบต. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามระเบียบวาดวยวิธีการ

งบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  โอนเพิ่มเปนรายการ
ใหม งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท ขอเชิญทานสมหมาย  สียางนอก   เลขานุการ
นายก ไดชี้แจงรายละเอียดพรอมเหตุผลความจําเปนในการขออนุมัติโอน
งบประมาณครั้งนี้ ขอเชิญคะ 

นายสมหมาย   สียางนอก ผมไดมอบหมายจากทานศุกฤณพงศ  ศิริศักดิ์  นายกองคการบริหารสวนตาํบล
ขุนทอง ใหชี้แจง 
เลขานุการนายก  รายละเอียด ในการโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 11,000 บาท ดังน้ี 

         1) ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู ๆ ละ 5,500 บาท เปนเงิน 11,000 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

   1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผนชั้นปรบัระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)  
(ราคามาตรฐานครภุัณฑ ป 2561 (มกราคม 2561)) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.๒๕61-๒๕64)บัญชีครุภัณฑ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หนา 347) 

   โอนลด จํานวน 11,000 บาท 
1.แผนงานบรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารงานคลัง งบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทน 
ประเภทตาง ๆ ดังนี้ 



1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (คําชี้แจงหนา 66) ตั้งไว 5,000 
บาท คงเหลือกอนโอน 5,000 บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้จํานวน 5,000 บาท 
 

/2) คาเชาบาน... 
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2) คาเชาบาน (คาํชี้แจงหนา 66) ตั้งไว 42,000 บาท คงเหลือกอนโอน 42,000 
บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้จํานวน 6,000 บาท 
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากกองคลังองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง มีเอกสารท่ี
สําคัญในการเบิกจาย และรายงานตาง ๆ ที่เปนสาํคัญจํานวนมาก ทําใหตูที่ใช
จัดเก็บไมเพียงพอ จึงมีความจําเปนตองจัดซื้อเพิ่ม ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณฯ เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ท่ีจําเปน
และเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ท้ังนี้การโอนเงินงบประมาณ
รายจายเปนไปตามความในขอ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 

นางลัดดา  โสวะ  ทานสมหมาย  สียางนอก เลขานุการนายก ไดชี้แจงรายละเอียดในการโอน
งบประมาณรายจาย 
ประธานสภา อบต. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแลว จํานวน ๑ รายการ เปนการตั้งจายเปน

รายการใหม งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท ซื้อตูเก็บเอกสารของกองคลัง มีสมาชิก
ทานใดจะอภิปรายขอเชิญคะ สมารถอภิปรายไดพอสมควรเพื่อเปนประโยชนในการ
พิจารณา ขอเชิญคะ....ถาไมมีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ - เสียง 

ขาดประชุม ๑ เสียง 
   งดออกเสียง  ๒  เสียงคือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษพรม 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติเห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจายประปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑ รายการ ซื้อ ตูเก็บ
เอกสาร งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท 
 

๓.๔ รางขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตว พ..ศ. ๒๕๖๑ 

นางลัดดา โสวะ  ทานศุกฤษณพงศ  ศิริศักดิ์ นายกองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดยื่นญัตติขอ
ความเห็นชอบ 
ประธานสภาอบต. รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ๔๕ 
ญัตติขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตที่ประชุมสภา
ทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได คะ ขอเชิญทานสมหมาย  สียาง
นอก เลขานุการนายก ไดแถลงชี้แจงรายละเอียดในรางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลขุนทอง  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๑  ใหที่
ประชุมสภาไดรบัทราบรายละเอียดขอเชิญคะ 

นายสมหมาย  สียางนอก ผมนายสมหมาย สียางนอก เลขานุการนายก ไดรบัมอบหมายจากทานนายก ในการ
เสนอญัตติราง 
เลขานุการนายก ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอย

สัตว พ.ศ. ๒๕๖๑  หลักการเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามความในมาตรา ๗๑ แหง
พระราชบัญญัติสภาตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒



ประกอบ มาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิเสรภีาพของบุคคล บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตาํบล
ขุนทอง โดยผูบรหิารสวนตําบลขุนทองขอเสนอรางขอบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงสัตว หรือปลอยสัตวพ.ศ. ๒๕๖๑  ตอสภาองคการบริหารสวนตาํบลขุนทอง 
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนายอําเภอบัวใหญ เพื่อเห็นชอบและประกาศใชเปน
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง เหตุผล เพ่ือประโยชนในการรกัษา
สภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชนในทองถิ่นหรือเพื่อ
ปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง 
ซึ่ง 
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พระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ ใหกระทําได
โดยการตราเปนขอบัญญัติ จึงมีความจําเปนตองออกขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบลเพื่อบังคับใชตอไป รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให ขอใหประธานสภา
ประชุมตอเลยครบั 

นางลัดดดา  โสวะ คะขอนําเรียนชี้แจงใหที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตาํบลขุนทอง ไดทราบวาใน
การพิจารณา 
ประธานสภา อบต. รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปลอยสัตว พ..ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ๔๕ 
ญัตติขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตที่ประชุมสภา
ทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได คะ ดิฉันขอหาหรือที่ประชุม
สภาวาจะใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไมคะ หรือมีทานสมาชิกทานใดจะ
เสนอเปนอยางอ่ืน ขอเชิญคะ.....ถาไมมี ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตาํบล
ขุนทอง มีมติอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว  วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการแหง
ราง  วาระที๒่ ชั้นแปรญัตติ  วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ เขาสูวาระที่  ๑ ชั้นรับหลักการ
แหงราง ในการพิจารณาวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการแหงรางฯ ขอใหที่ประชุมปรึกษา
ในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางนั้นหรือไม หากมี
สมาชิกจะอภิปรายสามารถอภิปรายได หามไมใหลงมติกอนที่สมาชิกสภาทองถ่ินได
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรคะ  
วาระที่ ๑ชั้นรับหลักการแหงราง  

นางลัดดา โสวะ  วาระที่ ๑ชั้นรับหลักการแหงราง มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายขอเชิญคะ เพ่ือเปน
ประโยชนในการ 
ปรานสภา อบต.  พิจารณาขอเชิญคะ 
นางสุพิศ  แพนไธสง ดิฉันเห็นดวยในการที่จะมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยง 
ส.อบต.เขต ๑๒ สัตวหรือปลอยสัตว องคการบริหารสวนตําบลขุนทองไดเคยออกขอบัญญัติไปแลว

หลายเรื่อง เชนการถมดิน เขตควบคมุการกอสราง ถาเกิดมีปญหาหรือเปนเรื่องราว
ของชาวบานทะเลาะกันองคการบริหารสวนตาํบลขุนทองก็สามารถเอาขอบัญญัติแต
ละเรื่องมาบังคับใชได ดิฉันเห็นดวยในการออกขอบัญญัติเรื่องน้ีคะ ขอใหที่ประชุม
ไดลงมติรับหลักการไปกอนในวาระท่ี ๑ 

นางลัดดา  โสวะ  คะดิฉันก็เห็นดวยในการออกขอบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอย
สัตว พ.ศ. ๒๕๖๑  



ประธานสภา อบต. เพื่อเปนประโยชนของประชาชนในพื้นท่ีและการดูแลสัตวตางๆ ขอใหทานสมาชิก
พิจารณาใหดีดีนะคะ ทานใดจะอภิปรายขอเชิญคะ....ถาไมมี ขอมติที่ประชุมวาระที่ 
๑ ชั้นรับหลักการแหงราง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ - เสียง 
   ขาดประชุม ๑ เสียง 
   งดออกเสียง  ๒  เสียงคือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษพรม 
   ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมมีติเห็นชอบวาระที่ ๑ ชั้นรับ
หลักการแหงราง 
เวลา ๑๑.๐๐ น.พัก๑๕นาท ี
เวลา ๑๑.๑๕ น. ประชุมตอ 
   วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตต ิ
นางลัดดา  โสวะ  ในการพิจารณาวาระที่ ๒  ชั้นแปรญัตติ กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดยีว ผู
เสนอญัตติอาจเสนอ 
ประธานสภา อบต. คําแปรญัตติดวยวาจาได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีแกไขเพิ่มเตมิถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๕  
การพิจารณาวาระท่ี สอง นั้นใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คะ 
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นายสมหมาย  สียางนอก ผมขอนําเรียนชี้แจงใหที่ประชุมสภาทราบวา การขออนุมัติรางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายก ขุนทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอทําความเขากับ

ทานสมาชิกวามีกฎหมายตัวนี้มาตั้งนานแลวเปนกฎหมายใหญไมวาจะเปนประชาชน
ทั่วไปก็ตองรูเรื่องกฎหมายการเลี้ยงสัตวปลอยสัตวเวลาใด 

นางลัดดา  โสวะ  ในวาระที สอง ชั้นแปรญัตติ ดิฉันจะขอสอบถามเปนหนาหนาเลยนะคะ หนาแรกถา
มีสมาชิกทานใด 
ประธานสภาอบต. สงสัยหรือจะขอแปรญัตติสามารถแปรญัตติไดเลยนะคะ มีสมาชิกทานใดจะเสนอ

เปนอยางอื่นขอเชิญคะ ...ถาไมมี ดิฉันจะขอสอบถามหนาแรกคะ หนาแรกมีสมาชิก
ทานใดสงสัยจะแปรญัตติขอเชิญคะ...ถาไมมี  ตอหนาที่ ๒ คะมีสมาชิกทานใดจะ
อภิปรายหรือจะแปรญัตติขอเชิญคะ... 

นายบุญจันทร ประภาการ  ผมเห็นดวยที่จะออกขอบัญญัติ และขอเสนอครับวา กอนมีการพิจารณาราง
ขอบัญญัติองคการ 
ส.อบต.เขต ๔ บรหิารสวนตําบลขุนทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๑  

ควรออกประชาคมหรือประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบกอน ท่ีจะรับกลักการ 
จริงอยูเมื่อกอนการเลี้ยงสัตวเปนการปลอยตามไรนาชาวบานถามีขอบัญญัติ
ชาวบานไมรับรู ผมวานาจะประชาสัมพันธใหชาวบานรับทราบกอนโดยผาน
ผูใหญบาน 

นางลัดดา โสวะ  ทานบุญจันทร  ประภาการ ส.อบต.เขต ๔ ไดเสนอวานาจะประชาสัมพันธให
ประชาชนไดทราบกอน  
ประธานสภา อบต. ดิฉันขอเรยีนใหท่ีประชุมทราบวา สมาชิกทุกทานไดรับเลอืกมาเปนตัวแทนชาวบาน

หมูบานละ สองคนสามารถพจิารณาไดคะ ถาเปนประโยชนกับชาวบานคะ 
นางสุพิศ  แพนไธสง ดิฉันเห็นดวยในการออกขอบัญญัติเรื่องนี้ เพื่อเปนประโยชนกับชาวบานและความ
เรียบรอยของสัตว 



ส.อบต.เขต๑๒ ตางเม่ือมีปญหาชาวบานทะเลาะเรื่องสัตวหรือเรื่องเก่ียวกับกลิ่นมูลของสัตว 
องคการบริหารสวนตําบลขุนทอง เราสามารถมีขอบัญญัติน้ีไวใชบังคับไดคะเพื่อ
ความสงบเรียบรอย 

นายสมหมาย สียางนอก เคยมีเหตุการณทางภาคเหนือเก่ียวกับโรคระบาดในสัตวไมสามารถควบคุมโรค
ระบาดไดเลย  
เลขานุการนายก ชาวบานไมใหความรวมมือ เกิดปญหาตามมา ถาองคการบริการสวนตําบลขุนทอง

เรา ออกขอบัญญัติเรื่องน้ีไว เมื่อมีเหตุการณที่จําเปนเชนโรคระบาดตางๆ ซึ่งเกิดขึ้น
ได หรือมีชาวบานทะเลาะกันในการเลี้ยงหมูในเขตชุมชน กลิ่นมลูของสัตวรบกวน
เพื่อนบานที่อยูใกล เมื่อมีขอบัญญัตินี้ก็สามารถบังคับใหทําตามระเบียบท่ีออกไวได 

นางสุพิศ  แพนไธสง หมูบานหนองหิน หมูที่ ๑๒ ก็ไดออกระเบียบหมูบาน  หามเรี่ยไร หามเผาขยะใน
หมูบาน ก็ 
ส.อบต.เขต ๑๒  สามารถบังคบัใชได เชนชาวบานจากจังหวัด ยโสธร รอยเอ็ด มาเรี่ยไรเปนประจาํมา
จากที่ไกล มี 

ปดประกาศของหมูบานเขาก็ไมมาเรี่ยไร เปนการดีตอชุมชนและชาวบาน ขอบัญญัติ
เรื่องนี้นาเปนประโยชนกับชาวบานคะ 

นางลัดดา  โสวะ   มีสมาชิกทานใดจะแปรญัตติหนาที่สองขอเชิญคะ ..ถาไมมี ตอหนาที่ สาม มีสมาชิก
ทานใดจะแปร 
ประธานสภาอบต. ญัตติหนา ที่ สามขอเชิญคะ ถาไมมีตอหนาที่สี่ มีสมาชิกทานใดจะแปรญัตติหนาที่สี่ 

ขอเชิญคะ..ถาไมมี ตอหนาที่หา มีสมาชิกทานจะแปรญัตตหินาที่หาขอเชิญคะ 
นายบุญจันทร  ประภาการ ผมไมใชวาไมเห็นดวย แตผมวาเรื่องขยะเปนปญหาในเขตตําบลขุนทองของเรา
นาจะ 
ส.อบต.เขต ๔   แกปญหาเรงดวนนี้กอน 
นายเชิดพงษ   ปลั่งกลาง ผมขอนําเรียนที่ประชุมสภาวา กอนที่ทานจะพิจารณารางขอบัญญัติเรื่องนี้ ชาวบาน
เขาใจ ชาวบานรู 
ปลัดอบต. ทั้งนั้น อบต.ตองมีขอบัญญัติขอบังคับเอาไวใชในตําบล เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย

ของกระทรวงการใชขอบังคับถามีเหตุการณท่ีจําเปนถึงเอาขอบังคับขอบัญญัติมาใช
ใหเกิดประโยชนกับประชาชนในพื้นที่ 

นางลัดดา โสวะ  มีสมาชิกทานใดจะแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง เรื่อง 
การควบคุมการ 
ประธานสภา อบต. เลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๑ เลมนี้หรือไมขอเชิญคะ....ถาไมมี ดิฉันจะขอมติให
คงไวรางเดิม 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบคงไวรางเดิม  ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ   - เสียง 
   ขาดประชุม   ๑ เสียง 
   งดออกเสียง    ๒  เสียงคือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง 
หงษพรม 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติเห็นชอบวาระท่ี ๒ ชั้นแปร
ญัตติใหคงไวรางเดิม 

   วาระที ่๓ ชั้นลงมติ 
นางลัดดา โสวะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ ที่แกไข 



ประธานสภา อบต. เพิ่มเตมิถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่
สาม ไมมีการอภิปราย เวนแตที่ประชุมจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอัน
สมควร  ในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 
ดิฉันจะสอบถามวามีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม ขอเชิญคะ  ถาไมมี ขอมติท่ี
ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๑๙ เสียง 
   ไมเห็นชอบ  - เสียง 
   ขาดประชุม  ๑ เสียง 
   งดออกเสียง   ๒  เสียงคือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ
พรม 

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดมีมติวาระท่ี๓ ชั้นลงมติ ไดลงมติ
ใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
สัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอื่นๆ 
นางสิทธิพร สรสิทธิ์ ทานศุกฤษณพงศ  ศิรศิักดิ์  นายกองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ไดรับนโยบาย
จากโรงพยาบาล 
รองปลัด อบต. บัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา ใหจัดทําบอเกรอะในเขตองคการบริหารสวนตาํบล

ขุนทอง เปนตําบลนํารอง ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาและวิจัยเก่ียวกับ
พยาธิใบไมในตับของมหาวิทยาลัยอุดรธานี ใหหาที่สาธารณะในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลขุนทอง ขอใหประธานสภาไดหาหรือที่ประชุมสภาวาในหมูบานใดบางท่ีมี
ที่สาธารณะใหจัดทําบอเกรอะเพื่อรองรับสิ่งปฏิกูลจากรถดูสวมในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลขุนทอง จะใหทานวีระ  โฆสิกุล ผอ.กองชาง ไดชี้แจงแบบของบอ
เกรอะใหที่ประชุมไดรับทราบรายละเอียดคะ 

นายวีระ  โฆสิกุล  แบบที่เสนอบอเกรอะเปนแบบระบบกําจัดบอเกรอะของมหาวิทยาลัยอุดรธาน ี๑๔/
๒๔ ลักษณะบอ 
ผอ..กองชาง จะเปนบอคอนกรีตยกบนพื้น สองสวนเปนบอซึมในแตละบอจะเปนบอซึม เกา บอ

ดวยกัน จะมีอาคารมีหลังคากรองแสงแตสามารถยอสวนได มีระบบกําจัดกลิ่น แต
ละบอเปนบอซึม แหงแลวเปนปุยสามารถเอาไปใชเปนปุยอินทรียได ทําใหสิ่งปฏิกูล
ที่เอาไปทิ้งทั่วไปไดทิ้งท่ีเดียวและมีระบบกําจัดท่ีดีพยาธิไมสามารถขยายไปที่อ่ืนได 

นางลัดดา  โสวะ  ขอนําเรียนแจงทานสมาชิกวาทานศุกฤษณพงศ  ศิริศักดิ์  นายกองคการบริหารสวน
ตําบลขุนทอง  
ประธานสภาอบต.  ไดรับนโยบายจากโรงพยาบาลบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา ใหจัดทําบอเกรอะใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง เปนตําบลนํารอง ในจังหวัดนครราชสีมา ให
หาที่สาธารณะในเขตตําบลขุนทอง เพื่อจัดทําโครงการบอเกรอะกําจัดสิ่งปฏิกูลไมให
พยาธิใบไมในตับแพรขยายไปตามพ้ืนที่ทั่วไป ขอใหท่ีประชุมสภาไดเสนอวาจะเอาที่
ไหนของหมูบานไหนขอใหเสนอเลยคะ ขอเชิญคะ 
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นางจีระพร  ประวันจะ ดิฉันขอเสนอที่สาธารณะบานโคกสวาง หมูที่ ๙ พอดีดิฉันไดคุยกับนายอรุณ 
พาบุดดา  



ส.อบต.เขต ๙ ผูใหญบานบานโคกสวาง หมูท่ี ๙ วาจะขอยกที่สาธารณะของบานโคกสวาง ใหทาง
องคการบริหารสวนตําบลขุนทอง ทําบอเกรอะ คงไมมีปญหาอะไรกับชาวบานจะคุย
กับชาวบานและจะประชาคมใหชาวบานเขาใจ การทําบอเกรอะไมไดทาํความ
เดือดรอนใหชาวบานและเปนผลดีใหชาวบานพยาธิจะไดไมแพรกระจายไปที่อ่ืนและ
ยังไดปุยอินทรียอีกดวย 

นางลัดดา  โสวะ  ขอบคุณนางจีระพร  ประวันจะ  ส.อบต.เขต ๙  ที่ไดเสนอที่สาธารณะของบานโคก
สวาง หมูที่ ๙  
ประธาสภา อบต. ใหทางองคการบริหารสวนตาํบลขุนทอง ไดจัดทําบอเกรอะ มีสมาชิกทานใดจะเสนอ

ที่สาธารณะของท่ีอื่นอีกหรือไม ขอเชิญคะ ...ถาไมมี ขอใหทางองคการบริหารสวน
ตําบลขุนทอง ไดออกประชาคมพรอมกับทางผูใหญบานโคกสวาง และสมาชิกอบต.
บานโคกสวางทั้งสองทานตอไปคะ มีสมาชิกทานใดจะเสนออะไรอีกหรือไม ขอเชิญ
คะ ...ถาไมม ี

 
ปดประชุมเวลา ๑๓.๓๐น. 
 
 

..........................................ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายเชิดพงษ        ปลั่งกลาง) 
     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง 
 

      .........................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นายบุญสง            ไลนอก) 
     สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลขุนทองเขต ๓ 
 

.........................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นายบุญจันทร      ประภาการ) 
     สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลขุนทองเขต ๔ 

 

.........................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นายชัยรัตน      พาบุดดา) 
     สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลขุนทองเขต ๙ 

 

.........................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นายถวิล           อุดมไชย) 
     สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลขุนทองเขต ๑๐ 
 

.........................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสุพิศ        แพนไธสง) 
     สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลขุนทองเขต ๑๒ 
 

.........................................ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
      (นางลัดดา            โสวะ) 
     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


